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Förord 

Detta examensarbete har genomförts som den avslutande delen av det 

kognitionsvetenskapliga programmet på kandidatnivå på Linköpings universitet. Idén till 

studien bearbetades fram i samråd med docent Rita Kovordanyi som varit delaktig i en del 

projekt som rör patientcentrerad vård. Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Rita 

Kovordanyi för sitt engagemang och guidning, samt sin tillgänglighet vid diverse funderingar. 

Ett stort tack även till de respondenter som tagit sig tid att besvara enkäten, er medverkan har 

varit ovärderlig. Jag vill också tacka min handledargrupp för upplyftande diskussioner och 

utbyten av idéer. Slutligen vill jag rikta ett tack till min syster och vänner för råd och stöttning 

under skrivandets gång. 

 

Linköping, april 2012 



Sammanfattning 

De senaste decennierna har det inom hälso- och sjukvården tagits en mängd initiativ för att 

enskilda individer i större utsträckning skall få vara delaktiga i utformningen av sin egen vård. 

Forskning har funnit att kroniskt sjuka patienter besitter en unik kunskap baserad på 

erfarenhet av att leva med sin sjukdom. Ett förändrat synsätt inom vården har därför vuxit 

fram där man i större utsträckning vill involvera patienten i sin vård, ett förhållningssätt som 

förespråkas inom patientcentrerad vård. Syftet med denna studie är bland annat att belysa hur 

missnöjda patienter ser på sjukvård och ifall deras syn på sjukvården återspeglar ett 

patientcentrerat förhållningssätt. Likaså ämnas det undersökas ifall en ökad patientmedverkan 

kan leda till ökad patientsäkerhet. För att uppfylla studiens syfte söktes svar på frågor som 

vilken typ av stöd och information patienter och anhöriga behöver för att känna sig 

välinformerade om vad en diagnos innebär och vilka behandlingsalternativ som är möjliga. 

Data har samlats in genom en webbaserad enkätstudie med 28 respondenter. Både kvantitativa 

data och kvalitativa data står till grund för datamaterialet. Resultaten visar bland annat att det 

för patienten är ytterst viktigt att få information som är individuellt anpassad. Detta kan 

innebära att information skall ges både muntligt och skriftligt, gärna med uppföljningssamtal. 

Lika viktigt är det att vårdpersonal tar sig tid att lyssna på patienten, och ser till vilka 

preferenser och behov patienten ger uttryck för. För att patienterna skall kunna medverka till 

en bättre vård är det viktigt för patienten att denne känner sig delaktig i vården och att 

patienten själv är påläst för att bättre kunna förstå det som sker. Lika viktigt är det här att 

vårdpersonalen visar att de är lyhörda och tar sig tid att lyssna, och att de därigenom låter 

patienten få fram den kunskap och erfarenhet som patienten faktiskt har av att leva med sin 

sjukdom eller skada. Denna studie kan ses som ett led i ett kvalitetsarbete med målet att 

förbättra patientens delaktighet inom vården genom att lyfta fram kunskap om vad patienter 

själva anser vara betydelsefullt för en bättre vård.  
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1 Inledning 

De senaste decennierna har det inom hälso- och sjukvården tagits en mängd initiativ för att 

enskilda individer i större utsträckning skall få vara delaktiga i utformningen av sin egen vård. 

Utvecklingen går allt mer mot att patienter och närstående betraktas som samarbetspartner 

och resurser i arbetet inom hälso- och sjukvården. Flera landsting har gjort analyser som visar 

att vården bättre behöver ta tillvara patienten som en resurs för att klara framtidens vård. 

Andelen patienter med långvariga sjukdomar ökar stadigt och prognoser visar att denna 

ökning kommer att fortsätta. Dagens sjukvård är illa rustad att hantera dessa utmaningar. I 

dagsläget behöver patienter med kroniska sjukdomar ta sig igenom en vård som 

huvudsakligen är organiserad för att klara akuta sjukdomstillstånd (Stockholms Läns 

Landsting, 2010). Forskning har funnit att kroniskt sjuka patienter besitter en unik kunskap 

baserad på erfarenhet av att leva med sin sjukdom (Ekman, Ehnfors & Norberg, 2000). Ett 

förändrat synsätt inom vården har därför vuxit fram där man i större utsträckning vill 

involvera patienten i sin vårdplan. Begreppet ”patientcentrerad vård” har därmed fått allt 

större fokus.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur missnöjda patienter ser på sjukvård och ifall 

deras syn på sjukvården återspeglar patientcentrerad vård. Utöver detta ämnas det även 

undersökas ifall en ökad patientmedverkan kan vara ett sätt att uppnå ökad patientsäkerhet.   

1.2 Frågeställningar  

Nedan presenteras de frågeställningar som studien avser att belysa. 

 Hur kan patienten medverka till en bättre vård?  

 Hur kan ansvaret för olika beslut delas mellan vårdpersonal och patient?  

 Vilket stöd och vilken information krävs från vården för att patienten skall känna sig 

väl informerad om vad en diagnos innebär och vilka vårdinsatser som är möjliga?  
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1.3 Avgränsning 

Denna studie kommer att fokusera på patienter som visat missnöje med vården. 

Utgångspunkten är patientens egen syn på delaktighet i sina vårdinsatser. Vårdpersonalens 

uppfattning kring patientcentrerad vård kommer inte att behandlas i detta arbete. 

1.4 Rapport disposition 

I kapitel 2 beskrivs begreppet patientcentrerad vård. Vilka faktorer som utgör grunderna i 

begreppet kommer att redogöras för i detta kapitel. Likaså kommer en redogörelse ges av 

aspekter som är betydelsefulla i samband med patientcentrerad vård, sådana aspekter rör 

bland annat patientens tillgång till information och behandlingsalternativ, anhörigas 

delaktighet, kommunikation, patientdelaktighet och beslutsfattande. Kapitlet kommer att 

avslutas med ett stycke som rör samverkan och samarbete mellan och inom olika 

vårdinstanser, för att ge en bild av vilken påverkan detta kan ha för patientsäkerheten. 

I kapitel 3 presenteras val av metod, processen för datainsamling, urval samt bortfall. En 

beskrivning ges även av enkätens konstruktion och etiska överväganden, för att slutligen 

avsluta med ett stycke om hur data bearbetats och analyserats. 

I kapitel 4 redovisas de resultat som erhållits ur enkätsvaren. Kvantitativ data presenteras i 

form av tabell och stapeldiagram. Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen på de öppna 

frågorna presenteras i form av svar som mynnat ut i olika kategorier. Citat används 

kontinuerligt för att skapa en närhet till läsaren och ge anknytning till de resultat som 

presenteras. 

I kapitel 5 diskuteras de resultat som erhållits för studien och en anknytning görs till teorier i 

bakgrundskapitlet. Här diskuteras även metodvalet. Kapitlet avslutas med en avslutande 

diskussion. 

I kapitel 6 presenteras slutligen studiens slutsatser och dess frågeställningar besvaras. Vidare 

ges förslag till fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund 

Komplexiteten i dagens sjukvård skapar många gånger stora utmaningar för såväl patient som 

vårdpersonal. Ett återkommande tema i studier och rapporter är patienter och anhöriga som 

upplever vården som fragmenterad och att det saknas överblick och helhetstänkande. 

Sjukvårdens processer och flöden kan för en del patienter innebära vårdåtgärder från flera 

olika instanser. Som patient eller anhörig tvingas man själv ta ett stort ansvar för koordinering 

av olika insatser. Detta kan bli särskilt utmanande för personer med stort behov av vård och 

omsorg. Att se och möta patientens hela behov inklusive de närståendes situation skapar 

förutsättningar för en patientcentrerad vård. 

Att som patient skickas mellan olika instanser kan medföra en ökad patientsäkerhetsrisk. Det 

är därför viktigt att patienten är delaktig i sin vård. Patienterna är många gånger experter på 

sin egen hälsa och har ett egenintresse av att minska riskerna i vården. Genom att ta tillvara på 

patienternas erfarenheter och göra dem till medaktörer på lika villkor kan patienterna 

tillsammans med vårdpersonalen utveckla verksamheten så att den blir bättre för alla. Genom 

att få patienten mer involverad i planeringen av sin vård kan patienten bli ännu mer engagerad 

och kunnig, och därmed blir det svårare för vårdpersonal att begå misstag.  

En ökad patientmedverkan för att öka patientsäkerheten ställer dock krav på förändrade 

attityder hos såväl vårdpersonal som patient och anhöriga. Rätt typ av stöd och information är 

av ytterst vikt för att patient och anhöriga skall känna sig väl informerade om vad en diagnos 

innebär och vilka vårdinsatser som är möjliga. Att vården centreras kring patienten innebär att 

vård ges med respekt och lyhördhet inför individens specifika behov, förväntningar och 

värderingar och att dessa vägs in i de kliniska besluten. Patienter som blir sedda, förstådda 

och rätt bemötta känner sig tryggare och nöjdare. Vårdpersonal som vet hur patienterna 

upplever sin situation kan ge ett bättre bemötande och därmed göra ett bättre jobb. 

2.1 Begreppsförklaring 

I detta avsnitt kommer begreppet ”patientcentrerad vård” beskrivas närmare då det utgör ett 

centralt begrepp i denna studie. 

Under de senaste 30 åren har en omfattande litteratur vuxit fram där ett patientcentrerat 

förhållningssätt inom sjukvården förespråkas. Någon tydlig enhetlig definition för begreppet 

patientcentrerad vård finns dock inte i den vetenskapliga litteraturen (Mead & Bower, 2000). 

Vid genomgång av litteratur i ämnet redovisas återkommande karaktäristika för begreppet 
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patientcentrerad vård utifrån Mead & Bower (2002). Dessa författare har försökt förklara 

begreppet utifrån följande fem dimensioner: 

1) Biopsykosocialt perspektiv där man ser till hela individen i dess kontext och inte 

enbart som en kropp med en sjukdom.  

2) Läkaren ser varje patient som en individ där sjukdomens konsekvenser uppfattas olika 

för varje enskild patient.  

3) Makt och ansvar delas mellan läkare och patient. Läkaren skall vara öppen för 

och svara på patientens preferenser kring information, samt dela beslutsfattande med 

sin patient.  

4) Bygga upp en behandlingsmetod, vilket innebär att läkare och patient tillsammans 

utvecklar mål för behandling samt att det personliga bandet mellan patient och läkare 

stärks. 

5) Att förstå läkaren som en individ med personliga egenskaper och inte enbart se denne 

som en duktig tekniker. 

Att använda sig av ett patientcentrerat synsätt ses alltmer som en självklarhet för att kunna 

leverera högkvalitativ vård. Begreppet beskriver bland annat att vårdpersonal använder 

patientens erfarenhet och kunskap som grund för interaktionen där vårdpersonalen försöker se 

sjukdomen genom patientens ögon, samt där vården är lyhörd för patientens önskningar och 

behov (Mead & Bower, 2000). Inom patientcentrerad vård är deltagande från patienter och 

närstående centralt. Patienten ses som en medaktör, vilket möjliggör för patienten att vara 

delaktig i planeringen av sin vård.  

Att ge patienten kunskap och information kring sin vårdplan är viktigt inom patientcentrerad 

vård. Patienter är i behov av tydlig information för att känna att de har kännedom och 

kunskap om sin sjukdom och därmed även kontroll. Det är viktigt att patienten känner sig väl 

informerad om sitt sjukdomstillstånd för att kunna delta i beslut kring behandling och vård 

(Kvåle & Bondevik, 2008).  

Undersökningar genomförda av socialstyrelsen (2009) visar att vården inte alltid uppfyller 

hälso- och sjukvårdslagens krav vad gäller information till patienten och diskussion av dennes 

olika behandlingsalternativ. Studier visar att patientens delaktighet i vårdbehandlingen 

förbättrar vårdens resultat (Ekman et al. 2011). För att utvärdera verksamheter inom hälso- 
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och sjukvården används i allt större utsträckning patienters upplevelser kring levererad vård 

för att därigenom mäta kvalitén och utveckla vården. Under de senaste åren har patienters 

åsikter och upplevelser av den levererade vården alltmer börjat lyftas fram som ett led i 

förbättringsarbete av sjukvården.  

2.2. Patientens tillgång till information och behandlingsalternativ 

Patientens behov är det som skall forma den vård som skall ges. Hälso- och sjukvårdslagens 

krav på patientens självbestämmande är stark (2 a § HSL och 3 § TL). Vården skall bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och den skall i största möjliga utsträckning planeras 

och utföras i samråd med patienten. Personalen är skyldig att ge patienten individuellt 

anpassad information gällande patientens hälsotillstånd och gällande de val av metoder som 

finns för undersökning och behandling (SOU, 1997). Om det finns flera behandlingsalternativ 

som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge 

patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Rätten till information 

och inflytande är av grundläggande betydelse för att patienten skall ha möjlighet att utöva sitt 

självbestämmande och vara delaktig i vården. Att involvera patienten som en aktiv 

vårdkonsument är en viktig del i framtiden. Patientens delaktighet är betydelsefull för att 

behandlingen ska lyckas, om inte patienten blir delaktig i vården finns risk för att patienten 

upplever att behandlingen inte varit tillräcklig eller felaktig. Genom att planera i förväg och 

lägga upp en individuell vårdplan där alla som involverats i patientens vård deltar, underlättas 

det för nästa insats i vårdkedjan och vårdkvaliteten säkerställs. Att stärka patientens ställning 

och medbestämmande i sin vårdplan har ett värde i sig, men dessutom innebär en 

välinformerad patient, som ges tillfälle att utöva inflytande i det kliniska beslutsfattandet, en 

tillgång för hälso- och sjukvården och ger en förutsättning för goda vårdresultat. God 

information och kommunikation bidrar till att såväl medicinska resultat som 

kostnadseffektivitet påverkas positivt (Regeringens proposition, 1998).  

Patienten behöver information och måste ha möjlighet att diskutera tänkbara 

behandlingsalternativ och få sina synpunkter och önskemål respekterade. Samtidigt visar 

olika studier och attitydundersökningar att patienter och anhöriga inte sällan är kritiska till det 

bemötande de upplever i hälso- och sjukvården. Brister i kommunikation och information är 

en av de vanligast förekommande anledningarna till missnöje och klagomål inom vården. 

Utredningar visar att utöver att få en riktig diagnos och bästa möjliga behandling ansåg både 

män och kvinnor att en av de viktigaste faktorerna för att känna sig tillfredställd med vården 
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var att bli bemött med respekt, bli tagen på allvar och få ärliga svar. I de fall patienterna ansåg 

sig ha blivit negativt bemötta inkluderades nonchalans, otrevligt bemötande, att inte bli trodd, 

lyssnad till eller tagen på allvar (SOU, 1997).  Många anmälningar och klagomål till 

Socialstyrelsen som behandlar påståenden om felbehandling visar sig efter utredning bottna i 

bristande information och kommunikation. Det är därför av stor vikt att vården blir bättre på 

att kommunicera stöd och information till patienten i samband med dennes vård. Genom att 

därigenom få patienten att vara mer delaktig i sin vårdplan och vara välinformerad ökar detta 

även i det långa loppet patientsäkerheten. 

2.3 Anhörigas delaktighet 

Familjemedlemmars närvaro är ofta mycket viktig under sjukdomsperioden. Anhörigas 

närvaro har visat sig vara till stor hjälp för patienten. Närstående utgör många gånger ett 

moraliskt stöd i kontakten med vården. Den anhörige kan ta på sig rollen att trycka på 

vårdspersonalen och argumentera för en viss behandling. Närstående är många gånger de som 

sätter igång en process i mötet med vården, särskilt i de fall då patienten inte själv har ork och 

kraft för detta. Genom de anhörigas stöd kan patienten dessutom lättare ta till sig information 

(Hafsteindóttir, 1996). Många gånger är patienterna utlämnade i ett läge då det kan vara svårt 

för dem att ta till sig den information som ges i samband med sjukdomsförloppet. Det kan 

vara farligt att ta för givet att informationen verkligen når fram, att ge information betyder 

inte att motparten nödvändigtvis förstått innebörden av den information den fått. Här kan 

anhöriga utgöra en länk mellan patient och vårdpersonal för att säkerställa att informationen 

verkligen förstås av patienten. Genom att säkerställa att patienten är väl informerad om sitt 

sjukdomstillstånd minskar risken för att vårdmisstag begås, dels från vårdens sida men även 

från patientens egen sida.  Härigenom kan även anhörigas delaktighet utgöra ett stöd, varpå 

det är viktigt att lämna utrymme för anhöriga i patientens vårdplan. 

2.4 Kommunikation 

Hallström och Elanders studie från 2001 visar att kommunikation med vårdgivaren är ett av 

patientens största behov i samband med vårdkontakten. Kommunikation fungerar dels som en 

informationskanal, där fakta och kunskap förmedlas mellan människor genom att de 

kommunicerar med varandra. Effektiv kommunikation ses som en viktig färdighet som 

sjukvårdspersonal bör behärska i sitt kliniska arbete för att förbättra kvalitén och 

effektiviteten i vården. Kommunikation handlar inte enbart om vad som sägs, utan även om 
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det sätt varpå information uttrycks. Det är därför viktigt att sjukvårdspersonal blir medvetna 

om sättet på vilket de förmedlar information, det vill säga att de skall vara öppna för och 

uppmuntra till frågor, samtidigt som vårdpersonalen bör vara ödmjuk inför hur de uttrycker 

sig med gester och ansiktsuttryck. Missförstånd och feltolkningar förekommer inom hälso- 

och sjukvården, därför är det extra viktigt att relationen mellan vårdpersonal och patient 

förbättras. Vårdtagaren kan känna sig utlämnad på grund av sin sjukdom och vårdgivaren kan 

känna sig som otillräcklig. För att främja effektiv kommunikation är det viktigt att 

sjukvårdspersonal och patient samarbetar och samordnar sin kommunikation (Pinto et al. 

2012). Hallström och Elander (2001) menar att kommunikation är grundläggande för en god 

relation mellan patient och vårdpersonal, vilket inbjuder till ett aktivt deltagande i vården och 

beslutsfattande.  

2.5 Patientdelaktighet och beslutsfattande 

Ett av de centrala syftena med patientcentrerad vård är att ändra dynamiken i beslutsfattandet 

i det kliniska mötet genom att främja en process där patienten är aktivt engagerad i 

medicinska beslut. Patientcentreradvård betyder inte nödvändigtvis att patienter får större 

ansvar vad gäller beslutsfattande. Särskilt i samband med livshotande eller högrisk-situationer 

förväntar sig patienter ofta att läkaren tar huvudansvaret för att fatta beslut. Att patienten tar 

ett större ansvar för beslutsfattande handlar snarare om att patienten tar del i de beslut som 

fattas och inte överlåter hela beslutstagandet till vårdpersonal. Patienten har en unik kunskap 

om sin situation, hur det är att leva med sjukdomen och vilken påverkan denna har på det 

dagliga livet. En patients upplevelse av delat beslutsfattandet handlar mer om att känna att 

läkaren har lyssnat till och tagit i beaktande patientens kognitiva och känslomässiga behov, 

samt dennes funderingar och preferenser, och därefter ger en rekommendation med hänsyn till 

patientens behov, snarare än att patienten på egen hand överlägger olika 

behandlingsalternativ. Patienter måste vara delaktiga i beslutsfattanden för att komma fram 

till vårdalternativ som bäst uppfyller deras preferenser och värderingar. Genom att patienten 

tar ett eget ansvar för beslutsfattande innebär det att patienten ger röst åt sina egna preferenser 

i utformningen av beslut, vilket enligt det patientcentrerade förhållningssättet teoretisk borde 

leda till att patienter känner sig mer bekväma med att acceptera läkarnas rekommendationer. 

Det finns dock relativt lite forskning kring effekterna av patientcentrerad vård vad gäller 

patienters utvärdering och accepterande av läkares rekommendationer (Saha & Beach, 2011). 
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Erfarenhet har visat att när patienter vet att de har ett val mellan behandlingsalternativ vill de 

flesta vara med och fatta beslut gällande vårdplanen (Barry & Edgman- Levitan, 2012). Det är 

dock inte alltid en självklarhet att patienten vill vara delaktig i vården.  En studie av Florin, 

Ehrenberg och Ehnfors gjord 2006 visade att patienterna generellt föredrog en passiv roll i 

beslutstagande vad gäller omvårdnad. En svensk studie av Ramfeld, Langius, Björvell och 

Nordström (2000) visade att patienterna ville vara delaktiga i beslut, men upplevde att de 

själva tog en mer passiv roll än den de från början önskat. 

2.6 Samverkan och samarbete 

Patientens bästa skall alltid ligga i fokus för verksamhetens processer. Det är därför ytterst 

avgörande att vårdens olika delar fungerar bra tillsammans. Likaså är det viktigt att 

vårdpersonal inom olika vårdinstanser har kunskap om andras kompetens i vårdkedjan. 

Bristande samverkan utgör en risk för patientsäkerheten och leder många gånger till klagomål 

på vården och behandling. För att säkerställa att patientens omsorg sker på bästa möjliga och 

säkra sätt är det viktigt att det finns rutiner för att tydliggöra ansvaret i gränssnitten mellan 

olika vårdinstanser (Socialstyrelsen, 2006). Genom att här dessutom utnyttja patienten som en 

resurs baserad på den erfarenhet patienten har av att leva med sin sjukdom, kan 

patientsäkerheten ytterligare förstärkas genom att patienten själv utgör en barriär för att 

vårdmissar begås då patienten håller sig väl informerad om sitt hälsotillstånd och är delaktig i 

sin vårdplan. Att fokusera på patientcentrerad vård där patientens önskemål och behov sätts i 

fokus, liksom att patienten själv blir mer delaktig i sin vårdplan, ger därför gynnsamma 

resultat inom vården.  
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras val av metod, processen för datainsamling, urval samt bortfall. En 

beskrivning ges även av enkätens konstruktion och etiska överväganden, för att slutligen 

avsluta med ett stycke om hur data bearbetats och analyserats. 

3.1 Metodval 

I följande avsnitt ges en förklaring till hur arbetet utvecklats metodiskt. Den valda metod har 

dels utgjorts av en kvantitativ ansats och dels en kvalitativ sådan. En grov skillnad mellan 

kvantitativ och kvalitativ metod kan förklaras med att den kvalitativa 

forskningen syftar till att ge en djupare förståelse medan den kvantitativa forskningen 

omvandlar information till siffror som sedan kan analyseras statistiskt (Holme & 

Solvang, 1997). Den kvalitativa metoden däremot innebär att det är forskarens uppfattning 

och tolkning som står till grund för analysen och data varken kan eller bör omvandlas till 

siffror. 

Valet av en kvantitativ metod har skett utefter kriteriet att kunna redogöra för vilken 

omfattning en viss företeelse har, samt att utifrån urvalet kunna säga något om den grupp som 

utgör urvalet. Samtidigt eftersträvas ett helhetsperspektiv och en önskan om att nå en djupare 

förståelse kring patienternas egen syn på sin delaktighet i vården. För att komma åt det unika 

och eventuellt avvikande synsättet som patienten har, kompletterades det kvantitativa 

angreppssättet med ett kvalitativt inslag. Målet med den kvantitativa metoden är inte att söka 

samband eller att generalisera urvalet till vidare populationer, utan snarare önskas det få en 

bild av vilken omfattning en företeelse har inom den specifika urvalsgruppen. 

Data samlades in med hjälp av webbenkäter. Enkäter valdes som datainsamlingsmetod med 

en förhoppning om att få med fler individer i studien jämfört med ifall ett antal djupintervjuer 

hade genomförts. Fördelen med att använda sig av enkäter istället för intervjuer är främst 

möjligheten till att få ett större antal respondenter, samt att det är lättare att få sanningsenliga 

svar på frågor som av respondenterna kan uppfattas som känsliga. Enkäter är mindre 

tidskrävande än intervjuer samt att en stor spridning kan fås geografiskt. Risken att 

respondenten blir påverkad av intervjuaren elimineras vid enkätutfrågning. Nackdelen med att 

använda sig av enkäter istället för exempelvis djupintervjuer är att enkäter kan göra det svårt 

att tränga igenom ytan och följa upp intressanta resonemang som återges, likaså att ingen 

förklaring kan ges om respondenten inte förstår frågan, vilket kan leda till missvisande svar 
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(Hansagi & Allebeck, 1994). Fördelen med att använda sig av enkät är i detta fall att urvalet 

utgörs av en grupp missnöjda patienter vilket för en del personer kan uppfattas som ett 

känsligt ämne och där respondenten hellre i avskildhet föredrar att återge sina synpunkter på 

vården. En annan fördel här är att enkätundersökningen ger möjligheten att fånga upp 

respondenter med en större geografisk spridning.  

3.2 Datainsamling  

Då enkätstudien bedrivits via internet har onlinetjänsten fluidsurveys.se använts för att skapa 

och publicera webbenkäten. Respondenterna blev kontaktade genom ett mail som skickades 

till dem via Facebook där både bakgrund och kort syfte till studien presenterades. I detta 

informationsbrev var även bifogad en länk varigenom respondenterna kunde nå enkäten 

genom att klicka på länken. De svarande fyllde sedan i svaren och tryckte på en knapp för att 

skicka tillbaka enkäten. Applikationen hos enkätverktyget skapar sedan statistik och 

sammanställning för varje enskild enkätfråga. Före utskick lämnades enkäterna till tre 

personer för kommentarer kring utformning och förståelse av de ställda frågorna. Två 

klasskamrater och en person utan anknytning till universitetet lämnade synpunkter som togs i 

beaktande och klargörande ändringar i materialet gjordes. Webbenkäten bifogad i 

informationsbrevet skickades till samtliga i urvalsgruppen i början av mars månad 2012. Efter 

cirka tre veckor skickades ett påminnelsemail (se bilaga 2) ut till alla respondenter där de som 

redan besvarat enkäten ombads ignorera det nya mailutskicket. Eftersom enkäten besvarats 

anonymt fanns ingen möjlighet att hålla reda på vilka respondenter som tidigare besvarat 

enkäten.  

3.3. Urval 

Urvalet av respondenter har bestått av en grupp missnöjda patienter som samlats i en grupp på 

det sociala mediet Facebook. Gruppen utgörs av personer som råkat ut för dålig vård eller 

som haft anhöriga eller vänner som råkat illa ut inom vården. Syftet med gruppen är att söka 

stöd hos andra som råkat illa ut inom vården och dela med sig av sina erfarenheter med en 

förhoppning om en förändring. Att valet av respondenter i denna studie enbart föll på 

missnöjda patienter motiveras av att detta är en grupp patienter vars åsikter kan vara väldigt 

värdefulla då de kan peka ut punkter i vården som de anser behöver förbättring. Givetvis hade 

även andra patienter kunnat bidra med intressanta åsikter i denna studie, dock föll sig valet 

naturligt på denna grupp eftersom dessa patienters upplevelser i sammanhanget kan utgöra ett 
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extra värdefullt sätt att uppnå bättre sjukvård på. Dessutom kan en sådan grupp i annat fall 

vara svår att komma åt på andra vis. 

Urvalsgruppen som samlats i gruppen ”Dålig Vård” på Facebook utgjordes av 129 

medlemmar vid tiden för undersökningen. Enkäten skickades till 107 av dessa medlemmar, då 

enbart dessa hade en meddelandeknapp- funktion vilken möjliggjorde att kontakt togs med 

personen via dennes Facebook mail. Urvalsgruppen bestod av majoriteten kvinnor. 

Respondenterna hade själva valet att avgöra ifall de ville ta del av undersökningen, dels av 

eget intresse eller för att hjälpa till. Enkäten besvarades av totalt 28 personer.  

3.4 Bortfall 

En strävan i alla studier är att bortfallet blir så litet som möjligt. När det gäller svarsviljan i 

olika sociodemografiska grupper är enligt vissa studier äldre människor, män och de som 

tillhör lägre sociala grupper mindre benägna att besvara enkäter och intervjuer (Cartwright 

1988, Herzog & Rodgers 1988, Macera et al 1990, citerad i Hansagi & Allebeck, 1994). 

Bortfallet behöver inte nödvändigtvis bero på ovilja att svara utan det kan också bero på att 

urvalet inte kan svara exempelvis på grund av udda arbetstider, att de är bortresta en längre 

tid, vistas på någon institution eller liknande. 

Bortfallet i denna studie är relativt högt. Detta kan dels tänkas bero på att det från 

respondentens sida uppstått misstänksamhet mot frågeundersökningar och därmed rädsla för 

”dataregistrering”. För att undvika sådan misstänksamhet försökte forskningsledaren ge en så 

klar bild som möjligt av studiens syfte och metod. Trots detta är svarsfrekvensen relativt låg 

vilket även kan tänkas bero på att enkäten består av en hel del öppna frågor. Detta kan kräva 

mycket av den som svarar, dels genom att respondenten måste avgöra vad som är väsentligt 

och därtill formulera sig i skrift. Då denna studie inte har som främsta syfte att kvantifiera 

data, utan snarare söka djupare förståelse för vissa fenomen ansågs de svar som erhållits som 

tillräckliga.  

3.5 Enkätkonstruktion 

Den enkät som har utformats har varit webbaserad. Fördelen med att ha en webbaserad 

undersökning är dels snabbhet, kostnadseffektivitet och enklare bearbetning. Nackdelen kan 

vara ett stort bortfall (Taylor, 2000). Den enkättjänst som används vid denna undersökning är 

onlinetjänsten fluidsurveys.se. Tjänsten är internetbaserad och kräver inte att tilläggsprogram 
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laddas ner för att enkättjänsten skall kunna användas. En gratis version med upp till tjugo 

frågor och registrering av upp till hundra svar finns tillgänglig och ansågs vara passande för 

denna studies undersökning. 

Enkäten bestod dels av frågor formulerade med fasta svarsalternativ, men även ett större antal 

öppna frågor. I anslutning till de öppna frågorna gavs möjlighet för respondenterna att själva 

formulera sig kring sina upplevelser relaterade kring frågeställningen. Enkäten bestod 

sammanlagt av 18 frågor, varav en av frågorna eftersökte ålder, åtta av frågorna hade fasta 

svarsalternativ och resterande nio frågor utgjordes av öppna frågor. De öppna frågorna står för 

det kvalitativa inslaget i studien och syftar till att komplettera kvantitativa data med en 

djupare förståelse. (Enkäten går att återfinna i bilaga 3). 

De fasta svarsalternativen i enkäten utgjorde dels bakgrundsinformation om patienten, så som 

ålder, kön, civiltillstånd, samt utbildningsnivå för att få en bild av hur urvalsgruppen såg ut. 

Övriga fasta svarsalternativ var hämtade ur KUPP - formuläret (Kvalitet Ur Patientens 

Perspektiv) där kategorier som ansågs relevanta för studiens syfte tagits med. Genom att 

använda sig av tidigare beprövade frågeställningar ökar därmed begreppsvaliditeten (Wilde 

Larsson et al, 1998). De valda frågorna berörde främst kategorier gällande åsikter om nöjdhet 

kring information som patienten erhållit i samband med sin vård, delaktighet i sin vårdplan, 

samt bemötandet. Respondenterna tog själva ställning till ett påstående på en femgradig skala 

där svarsalternativen var graderade mellan ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”, samt 

ett neutralt alternativ som ”ej aktuellt”.  De öppna frågorna utgjordes främst av frågor 

relaterade till hur patienten ser på sin egen delaktighet i sin vårdplan, samt vilken typ av 

information och stöd de önskar i samband med sin vård. De öppna frågorna syftar främst till 

att fånga upp information i syfte att besvara studiens frågeställningar. De fasta svarsfrågorna 

ämnar inte ge direkta svar på frågeställningarna eller söka efter samband, utan har snarare till 

syfte att ge en bild av vilken omfattning en viss företeelse har inom den specifika 

urvalsgruppen. Den sista öppna frågeställningen har ingen direkt koppling till studiens syfte, 

utan låter respondenterna berätta av vilken anledning de själva är missnöjda med vården, och 

vad de själva anser kan göras för att förbättra vården. Tanken var här att eventuella intressanta 

resonemang kunde lyftas fram som inte fångats upp i någon av de övriga öppna 

frågeställningarna. 
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3. 6 Etiska överväganden   

I samband med att enkäten skickades till respondenterna delades även ett informationsbrev ut 

(se bilaga 1). I detta brev framgick studiens bakgrund och syfte, och beaktande togs av de fyra 

forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. I brevet framgick förutom information kring studiens syfte att 

deltagandet var frivilligt och att medverkan kunde avbrytas närsomhelst om så önskades. 

Likaså framgick att alla svar behandlas anonymt och att uppgifterna kommer att behandlas 

konfidentiellt. All information lagras på ett säkert sätt och är enbart tillgängligt i detta 

forskningsprojekt. Genom att besvara enkäten uppmärksammades respondenten på att de gav 

sitt samtycke till att resultaten används i forskningssyfte. Kontaktuppgifter till ansvarig för 

studien framgick i informationsbrevet. Vid eventuella frågor eller för att ta del av 

sammanställd rapport efter avslutat studie uppmanades respondenterna att själva ta kontakt. 

3. 7 Databearbetning och analys 

Då dryga hälften av enkätens arton frågor utgjordes av fasta svarsalternativ innebar det att 

dataanalysen både var kvantitativ och kvalitativ. Dataanalysen för de fasta svarsalternativen 

kom i huvudsak att bestå av beskrivande statistik där enbart fördelningen av svarsfrekvensen 

presenterats. Syftet var inte att ur dessa data söka samband, därför har heller ingen vidare 

statistisk analys utförts på kvantitativa data.  

En innehållsanalys gjordes av de öppna frågorna. Enligt Graneheim och Lundmark (2004) 

används ofta kvalitativ innehållsanalys vid omvårdnadsforskning. Analys av materialet har 

skett utifrån Graneheim och Lundmark (2004), där det manifesta innehållet har beaktats. 

Manifest innehållsanalys beskriver det som direkt uttrycks i datamaterialet. En viss tolkning 

av innehållet görs dock alltid av författaren (Graneheim & Lundman, 2004). Även en latent 

innehållsanalys har i enstaka fall legat till grund för databearbetningen, vilket innebär att 

analysen innehåller en djupare tolkning av textens underliggande mening. Analysen har skett i 

olika steg med målet att skapa olika kategorier som beskriver innehållet i datamaterialet.  

Inledningsvis sammanställdes samtliga svar för varje frågeställning på ett och samma papper. 

Därefter lästes materialet igenom flera gånger för att få en uppfattning om datamaterialets 

helhet. Det väsentliga innehållet utifrån studiens syfte identifierades under varje återgivet svar 

för respektive frågeställning. Detta innehåll utgjorde en så kallad meningsbärande enhet, 

vilken sedan kom att kortas ner för att bilda en kondenserad meningsbärande enhet. Detta steg 

syftar till att meningar kortas ner men att kärnan i innehållet bevaras. Datamaterialet lästes 
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igenom ytterligare en gång samtidigt som kodning genomfördes genom att relevanta ord eller 

fraser skrevs i marginalen för att sammanfatta de återgivna svarens innehåll. På en del utav 

svaren har respondenterna återgivit kortare beskrivningar vilket gjort att författaren gått direkt 

från meningsbärande enhet till kodning. Kodningen utgör en sammanfattning av innerbörden i 

den meningsbärande enheten. Med hjälp av koderna bildades olika underkategorier som sedan 

sammanfördes för att slutligen bilda olika kategorier. Resultatet med kategorier kommer att 

presenteras i flytande text. För att skapa närhet till materialet exemplifieras kategorierna 

återkommande med några citat från enkätsvaren. Exempel på hur innehållsanalysen har gått 

till på några av de svar som erhållits visas i tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys på frågan ”Vilken typ av stöd och information anser 

Du att patienter och anhöriga behöver för att känna sig väl informerade om vad en diagnos innebär 

och vilka vårdinsatser som är möjliga?” 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 

 ”… glömmer ofta 
information så upprepningar 
av vad som sagts är bra.” 

Upprepa 
information.  

Ge samma information 
vid återkommande 
möten. 

Påminnelse av vad som 
sagts 

”Skriftlig och muntlig info 
om diagnos och vård.” 

Skriftlig & 
muntlig 
information 

Viktigt att ge både 
skriftlig och muntlig 
information 

Använda sig av fler än 
ett sätt att ge 
information 

”Tid till att samtala.” 
 

Tid för samtal 
 

Tid för samtal och 
funderingar 

Vårdpersonal skall 
avsätta tid för samtal 

”Tips på patientföreningar, 
möjlighet att träffa andra.” 

Patient-
föreningar 

Möte med 
patientorganisationer 

Tips på patient-
organisationer där man 
kan söka stöd 

”Jag hade behövt att någon 
ringt mig ett par timmar 
efter ett beslut tagits, där 
man än en gång förklarade 
och frågade om jag hade 
några frågor om det som 
sagts. När man sitter hos 
doktorn så glömmer man 
allt som sagts nästan och 
frågorna och funderingarna 
kommer senare då man inte 
har någon att fråga.” 

Uppföljnings-
samtal 

Uppföljningssamtal tätt 
inpå mötet med vården 
för säkerställande att 
patienten förstått given 
information 

Uppföljningssamtal för 
att klargöra funderingar 

”… att dom lär sig se 
helheten hos varje patient.” 

Se till 
patientens alla 
behov 

Att personal ser till 
patientens hela 
sjukdomssituation 

Se till patientens hela 
behov 

”En broschyr att läsa och 
några att dela ut till mina 
anhöriga vad dem bör tänka 
på och visa hänsyn till i min 
sjukdom.” 

Broschyr Broschyr riktad både till 
patient och anhöriga 

Praktisk information  

”Diagnosen skall förklaras 
faktamässigt utan omsvep 
och hur den påverkar 
individen samt vilka 
vårdinsatser som finns...” 

Direkt 
förklaring av 
diagnosens 
påverkan samt 
val av 
vårdinsatser  

Direkt kommunikation. 
Uppmärksammande på 
val av vårdinsatser 

Klar och tydlig 
information kring 
diagnos och dess 
påverkan. 
Behandlingsalternativ 
bör diskuteras 

”Kanske en spec utbildad ssk 
man kan ringa om man 
undrar över något.” 

Veta vart man 
kan ringa 

Kontaktinformation Känna trygghet 

”Eget möte med anhörig där 
läkaren berättar mer, och 
hur patienten ”brukar” må i 
sjukdomen.” 

Vårdpersonal i 
anhörig- 
kontakt 

Tid avsatt för anhöriga 
för att förklara vad det 
innebär att leva med 
sjukdomen 

Information till och 
delaktighet av anhöriga 
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4 Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet av enkätstudien. Totalt besvarades enkäten av 28 

personer. Kvantitativ data presenteras i form av tabell och stapeldiagram. Resultatet av den 

kvalitativa innehållsanalysen på de öppna frågorna kommer att presenteras i form av svar som 

mynnat ut i olika kategorier. Citat används kontinuerligt för att skapa en närhet till läsaren och 

ge anknytning till de resultat som presenteras. 

4.1 Sociodemografisk data 

Fråga ett till fyra i enkäten utgjordes av sociodemografisk data i form av ålder, kön, 

civiltillstånd och utbildningsnivå. Medelåldern på respondenterna var 46 år 

(standardavvikelse 9) med en spridning på 32- 63 år. Enkäten besvarades av enbart en man, 

resterande 27 respondenter (96 %) var kvinnor. Något fler av respondenterna var 

sammanboende (54 %). Den vanligaste utbildningsnivån var yrkesskola/gymnasium (50 %). 

Tabell 2. Sociodemografisk karakteristisk data av respondenterna (missnöjda patienter) 

Variabler n (%) 

 
Kön 

 

Man 1 (4) 
Kvinna 
 

27 (96) 
 

Civiltillstånd   
Sammanboende 
Ensamboende 

15 (54) 
13 (46) 

 
Utbildning (Ange högsta) 

 

Folkskola/Grundskola  3 (11) 
Yrkesskola/Gymnasium 14 (50) 
Högskola/Universitet 11 (39) 

 

Totalt 28 

4.1.1 Webbenkätens fasta svarsalternativ 

I detta avsnitt presenteras de frågor som i enkäten utgjorde fasta svarsalternativ. Resultaten 

baseras på 28 enkätsvar och återger respondenternas synpunkter på mötet med vården.  

Den femte frågan behandlade hur nöjd patienten ansåg sig vara med den information som 

denne fått, bland annat vad gäller information om vilken läkare/sjuksköterska som ansvarade 

för patientens vård, undersökningar/behandlingar så att patienten förstod hur sådana skulle gå 
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till, mediciner så att patienten förstod vilken effekt de hade och hur de skulle användas, samt 

hur bra information patienten ansåg sig ha fått vad gäller egenvård. 

 

Figur 1. Hur bra information patienten anser sig ha fått gällande ansvarig läkare/sjuksköterska, 

undersökningar/behandlingar, mediciner samt egenvård 

Den första delfrågan här utgörs av hur bra information patienten ansåg sig ha fått vad gäller 

vetskapen om vilken läkare/sjuksköterska som var ansvarig för vården. Majoriteten av 

respondenterna (54 %) höll inte alls med om att de hade fått bra information. Trots en 

övervikt av visat missnöje på denna punkt, instämde dock lika många helt om att de fått bra 

information, som den grupp som enbart delvis instämde (18 %). 

Den andra delfrågan behandlade hur bra information patienten ansåg sig ha fått vad gäller 

undersökningar/behandlingar så att patienten förstod hur dessa skulle gå till. Återigen visade 

majoriteten av respondenterna (39 %) starkt missnöje då de inte alls höll med påståendet om 

att de fått bra information gällande detta. En liten grupp patienter (7 %) instämmer dock helt 

till att den information de fått är bra. 

Den tredje delfrågan avser ifall patienten anser sig ha fått bra information gällande mediciner 

så att patienten förstod vilken effekt de hade och hur de skulle användas. Här svarade 

majoriteten (32 %) att de delvis instämde till att den information de fått varit bra. En stor del 

av patienterna (29 %) visade dock starkt missnöjde här, då de inte alls instämde till att den 
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information de fått varit bra. Av respondenterna instämde 11 % helt till att den information de 

fått varit bra, medan 21 % till stor del instämde till att den information de fått varit bra.  

Den sjätte frågan gällde hur bra möjlighet patienten anser sig haft att delta i beslut vad gäller 

planering och genomförande av sin vård. 

 

Figur 2. Hur bra möjlighet patienten anser sig haft att delta i beslut vad gäller planering och 

genomförande av sin vård 

Resultaten från denna fråga visar ett starkt övertag av missnöje på denna punkt, då 64 % av 

respondenterna inte alls instämde med påståendet om att de hade bra möjlighet att delta i 

beslut som rörde planering och genomförande av deras vård.  

Den sjunde frågan avser ifall patienten anser att den egna uppfattningen om patientens besvär 

togs i beaktande. 

 

Figur 3. Huruvida patienten anser att dennes besvär tagits i beaktande 

Resultaten från den sjunde frågan visar att majoriteten (61 %) av respondenterna inte alls höll 

med påståendet om att deras egen uppfattning om besvär tagits hänsyn till. 

Den åttonde frågan behandlade ifall patienten i mötet med vården ansåg sig ha blivit bemött 

på ett professionellt sätt med omtanke, respekt och vänlighet. 
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Figur 4. Huruvida patienten i mötet med vården anser sig ha blivit bemött på ett professionellt sätt 

med omtanke, respekt och vänlighet 

Resultatet från denna fråga visar återigen att mer än hälften (54 %) inte alls höll med 

påståendet om att de blivit väl bemötta i vården. Av respondenterna var det dock 32 % som 

delvis instämde att de på ett professionellt sätt bemötts med omtanke, respekt och vänlighet i 

mötet med vården.  

Den nionde och sista frågan där respondenterna skulle ställa sig till ett påstående, avsåg ifall 

patienten ansåg att dennes anhöriga och vänner bemötts på ett bra sätt av vårdpersonalen, 

samt ifall anhöriga och vänner haft bra möjlighet att delta i beslut som rör planering och 

genomförande av patientens vård.  

 

Figur 5. Huruvida patienten anser att anhöriga och vänner bemötts på ett bra sätt av vårdpersonal, och 

ifall de haft bra möjlighet att delta i beslut gällande planering och genomförande av patientens vård 

Resultaten i detta avseende visar att majoriteten (32 %) av respondenterna anser att anhöriga 

och vänner delvis bemötts på ett bra sätt av vårdpersonalen. För lika många var detta inte 

aktuellt. Av respondenterna ansåg 14 % till stor del att anhöriga och vänner blivit bra 

bemötta, medan 4 % helt höll med påståendet om ett bra bemötande. 
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Vad gäller den andra delfrågan som behandlar ifall anhöriga och vänner hade bra möjlighet att 

delta i beslut som rör planering och genomförande av patientens vård, visar resultaten att 

majoriteten (39 %) inte alls håller med om att anhöriga och vänner haft bra möjlighet till 

sådant deltagande. För något färre respondenter (36 %) var detta inte ett aktuellt tema.  

Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten på större delen av svarspåståendena pekar mot att 

majoriteten av patienterna inte alls instämmer med att de anser sig ha fått bra information 

gällande betydelsefulla aspekter av vården, likaså att de heller inte anser sig ha haft bra 

möjlighet att delta i beslut rörande sin vård. Denna sistnämnda punkt hade flest respondenter 

som inte alls ansåg sig hålla med om att de hade bra möjlighet att delta i beslut rörande sin 

vård. Även en stor del av patienterna ansåg att deras egen uppfattning om deras besvär inte 

alls togs i beaktande. Likaså kände majoriteten av respondenterna att de inte alls blivit 

bemötta på ett professionellt sätt i mötet med vården. Dock anser majoriteten av 

respondenterna i denna studie att anhöriga och vänner delvis blivit bra bemötta av 

vårdpersonalen, men att de inte helt och hållet haft möjlighet att delta i beslut som rör 

patientens vård.  

4.1.2 Empiri av de öppna frågorna i webbenkäten 

Enkäten utgjordes utav nio öppna frågor. Frågeställningarna behandlade bland annat frågor 

som rör patientens syn på sin egen delaktighet i samband med patientens vårdplan. De öppna 

frågorna i enkäten har som syfte att fånga upp empiri som skall ligga till grund för att besvara 

studiens frågeställningar, specifikt tre av enkätens frågor (fråga 12, 16 och 17) har direkt 

koppling till studiens frågeställningar.  

Majoriteten av de öppna frågorna besvarades av samtliga 28 respondenter. På fyra utav 

frågeställningarna (fråga 10, 12, 14, fråga 15) var det dock mellan två till fyra personer som 

hade låtit bli att svara på någon eller några av frågorna. Där svar har återgivits har dock 

många av respondenterna svarat på frågorna med uttömmande och nyanserade svar, vilket gett 

en bra grund för analys av data. Flera av respondenterna återgav kortare svar på enstaka 

frågor, men även här har i de flesta fall betydelsefulla svar återgets som gett bra grund för 

analys av data.  
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Nöjdhet med avseende på service och behandling i samband med patientens vård 

Här framkommer kategorier som ”dåligt bemötande”, ”tar ej hänsyn till patientens alla behov 

och besvär”, samt ”dålig information i samband med diagnos eller framtida behandlingar” 

Majoriteten av respondenterna, som utgjorts av en grupp missnöjda patienter, svarade inte helt 

överraskat att de inte alls känner sig nöjda med den service och behandling som erbjudits i 

samband med deras vård.  En respondent svarar att denne blivit nonchalant behandlad och 

inte trodd, och att den enda information som gets är en broschyr där patienten fått läsa sig till 

vad det innebär att ha just den sjukdomen, det var allt som erbjöds patienten. En annan 

respondent svarade att ingen har tagit del eller bryt sig om hennes besvär, eller vad hon 

behöver hjälp med.  

Nedan ges citat av svar från två utav respondenterna: 

”Faktum är att när jag ifrågasätter och vill veta mer blir de snorkiga och verkar tycka att jag 

är besvärlig. Det känns nedlåtande.” 

”Inte alls nöjd, tyvärr. Vårdcentralen gör sitt men sedan fungerar inget.. det känns som att 

man verkligen ska veta vad man vill då man kommer till specläkaren. Har man en ovanlig 

diagnos och möjligen flera så är det inte lätt att fatta livsavgörande beslut, informationen är 

ofta väldigt dålig, samt att dom har ofta svårt att skicka vidare om det är något dom inte 

kan.” 

Båda dessa svar visar på ett bemötande i vården som inte styrs av ett patientcentrerat 

förhållningssätt. Flera av respondenterna svarar dessutom att de inte upplever att 

vårdpersonalen ser till deras hela behov. En av grundpelarna i patientcentrerad vård är just att 

vårdpersonalen skall se till individen i dess kontext ur ett biopsykosocialt perspektiv. Här 

visas tydligt att patienten har ett behov av att vårdpersonalen ser patienten som en individ 

med unika och individuella behov, ytterligare en aspekt av patientcentrerad vård. 

Tillhandahållandet av information till patienten som tillgodogör dennes preferenser, påpekas 

av flera patienter som en kategori där de upplever missnöje. Likaså upplever flera 

respondenter att vårdpersonalen inte inbjuder till ett aktivt deltagande i vårdplanen. Det 

sistnämna citatet visar på vikten av att ge patienten bra information som denne förstår för att 

lättare kunna ta del av beslut som rör vårdplanen. Likaså visar detta citat på att patienter 

upplever bristande samverkan mellan olika vårdinstanser.  
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Möjlighet till valfrihet av behandlingsformer 

Här framkom dels kategorin ”ganska god valfrihet”, men majoriteten av respondenterna 

hamnar i kategorin ” dålig valfrihet av behandlingsformer”, med underkategorin ”tar ej 

hänsyn till patientens kunskap om sitt hälsotillstånd”.  

Vad gäller frågeställningen som rör ifall patienten anser att de haft tillräckligt stor 

valmöjlighet vad gäller behandlingsformer svarar alltså ett fåtal av respondenterna att de 

känner sig nöjda, dock anser den stora majoriteten att de inte haft några valmöjligheter. 

Två respondenter uttrycker sig dessutom enligt följande: 

”Nej, absolut inte. Jag känner mig inte ens lyssnad på. Jag känner mig överkörd. Ändå är det 

min kropp och den jag lever med 24 timmar om dygnet, så vetskap om och hur min kropp 

beter sig borde jag ha bäst.” 

”Få alternativ och dålig information, t.o.m. att dom vägrat ge information på ett sätt att man 

förstår, t.ex. skriftlig info och svar på frågor man ställt”. 

Återigen visar detta på att vårdpersonalen inte tar hänsyn till patientens behov, både vad avser 

hur information skall ges, men även att vårdpersonalen inte lyssnat till patienten och vägt in 

patientens egen kunskap i övervägandet av behandlingsformer.  

Stöd och information som patient och anhöriga behöver för att känna sig 

välinformerade om diagnosens innebörd och möjliga vårdinsatser 

Frågeställningen som berör vilken typ av stöd och information patienten anser att denne och 

dess anhöriga behöver för att känna sig väl informerade om vad en diagnos innebär och vilka 

vårdinsatser som är möjliga, har resulterat i kategorier som rör ”personalen skall avsätta tid 

för samtal”, ”se till patientens hela behov”, ”uppföljningssamtal”, ”använda sig av fler än ett 

sätt att förmedla information”, ”information till och delaktighet av anhöriga”, ”praktisk 

information och tips på patientföreningar”. 

Flera av respondenterna påpekade att de tyckte det var viktigt att information gavs både 

muntligt och skriftligt. Det viktigaste temat som återkom var dock att flertalet patienter hade 

önskat att personalen avsatt mer tid till att samtala med patienten och verkligen lyssna till 

patientens egna besvär och preferenser. Många respondenter hade önskat att de hade tilldelats 

en kontaktperson i vården, möjligtvis en specialistutbildad sjuksköterska, dit de kunde ringa 
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vid funderingar, detta för att inge en känsla av trygghet. En del patienter hade önskat att de 

fått information kring praktiska detaljer som sjukdomen innebar, exempelvis i form av en 

broschyr, som de även hade kunnat dela ut till anhöriga. Vikten av att tid avsattes från vårdens 

sida även för de anhöriga var betydelsefullt. En respondent uttryckte sig enligt följande: 

”Eget möte med anhörig där läkaren berättar mer, och hur patienten ”brukar” må i 

sjukdomen.” 

Uppföljning av information som getts var även det viktigt för flera av respondenterna. En 

person uttryckte sig på följande vis: 

 ”Jag hade behövt att någon ringt mig ett par timmar efter ett beslut tagits, där man än en 

gång förklarade och frågade om jag hade några frågor om det som sagts. När man sitter hos 

doktorn så glömmer man allt som sagts nästan och frågorna och funderingarna kommer 

senare då man inte har någon att fråga.” 

Detta visar på att det för patienten många gånger kan vara svårt att ta emot information som 

verkligen sjunker in, därför är det viktig från vårdens sida att de ser till patientens preferenser 

och behov så att patienten verkligen känner sig välinformerad om vad en diagnos kan 

innebära. Även att komma i kontakt med patientföreningar är något som ett par av 

respondenterna anser skulle kunna utgöra ett stöd genom vilken patienterna skulle kunna få 

mer information om vad det innebär att ha en viss skada eller sjukdom. En respondent ger 

följande svar på frågeställningen: 

”Information om ansvarig läkare och hur man får kontakt med henne. Olika 

behandlingsalternativ bör diskuteras. Patienten skall ses som ett subjekt, inte ett objekt. Möte 

med patientorganisationer.” 

Stöd/hjälp från anhöriga i samband med patientens vårdinsatser 

Kategorier som framkommit ur respondenternas svar är dels ”avlastar kontakten med vården”, 

samt ”närvarar vid vårdmöten för att säkerställa att information uppfattats korrekt”. 

Frågeställningen som behandlar ifall patienten fått stöd/hjälp av anhöriga i samband med sina 

vårdinsatser, och i sådana fall, på vilket sätt de anhöriga utgjort ett stöd/hjälp, visar att flera av 

respondenterna fått stort stöd av anhöriga. Även om en del av patienterna svarar att de inte fått 

något stöd då de inte har familj i närheten eller att det inte varit aktuellt, så tycks majoriteten 

vara glada över att deras anhöriga kunnat finnas vid deras sida och hjälpt dem i kontakten 
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med sjukvården då de inte själva anser att de har ork till det längre. Ett par av respondenterna 

uttrycker sig på följande vis: 

”Ja….. alltid funnits vid min sida och tagit mitt parti när jag varit för sjuk för att göra det 

själv.”  

”Min far hjälper och stöttar mig och försöker avlasta mina kontakter med sjukvården då jag 

inte fixar det längre alls.” 

”De finns med mig vid olika vårdinrättningar, bättre med fler som hör och ser vad som sägs 

och görs.” 

Här blir det tydligt hur anhöriga kan utgöra ett stöd för att information skall nå fram till 

patienten. Därför är det viktigt att även involvera anhöriga och närstående i den planerade 

vårdinsatsen. Likaså visar dessa citat på att anhöriga många gånger dessutom är de som har 

främsta kontakten med vården, därför är det även viktigt att i en patientcentrerad vård lämna 

utrymme för närstående och anhöriga då de många gånger känner till vad som patienten själv 

önskar och behöver.  

Situationer i vården då patienten själv behövt ingripa för att förhindra vårdmisstag 

Exempel på kategorier som framkom i detta avseende är ”felmedicinering” och ”påpekanet av 

allergier”, med underkategori som ”kännedom om skada/sjukdom har förhindrat att fel 

begås”.   

Frågeställningen som behandlar ifall patienten varit med om någon situation i vården där dem 

känt att de själva behövt ingripa för att förhindra att vårdmisstag begås, visar att ett par av 

respondenterna känt att de varit med om någon sådan situation. Ett par respondenter uttrycker 

sig på följande sätt: 

”ja, många gånger. Bland annat fel medicineringar. Fel styrka på viss medicin.” 

”Har behövt påpeka att jag är allergisk mot vissa substanser.” 

”Ja, nu när jag har kunskaper om min skada, förstår jag att vården gjort fel och förvärrat min 

skada.” 
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Återigen blir vikten av att patienten är välinformerad om sitt sjukdomstillstånd eller skada 

ytterst viktig då patienten själv kan utgöra en barriär mot att vårdmisstag begås genom att 

patienten själv kan bidra med kunskap i de fall då detta brister från vårdens sida.  

Hur patient och anhöriga kan förhindra att vårdmisstag begås 

På frågan som behandlar på vilket sätt patienten anser att de själva och anhöriga kan förhindra 

att vårdmisstag begås är en återkommande kategori ”hålla sig välinformerad” med 

underkategorier så som att ”vara påläst” och ”delaktig i planeringen”. Även en kategori växte 

fram som satte tyngdpunkten på att ”få vårdpersonal att lyssna på patienten”. 

 Exempel på några av de svar som gavs är: 

”Att dom anhöriga är med vid möten med olika vårdinrättningar och vågar säga ifrån när 

dom tycker att något inte är rätt” 

”Genom att vara påläst.” 

”Ta reda på så mycket som möjligt på egen hand innan man söker vård.” 

”Ha noggrann kontroll på vad som görs eller planeras att göras, var delaktig i planeringen, 

var påläst (se till att kunna minst lika mycket som läkaren om aktuell skada/sjukdom), föreslå 

och diskutera diagnostik och behandling, för egna protokoll över besök (gärna med hjälp av 

medföljande vän).” 

”Det ska inte patienter och anhöriga behöva. Men om doktorn berättar innan vad han/hon 

tänkt göra så har man ju större chans.” 

”Kunskap och lyssna på patienten- smärta måste tas på allvar!” 

”Om läkaren tog sig tid att lyssna och tro på sin patients besvär så finns det stora vinster att 

hämta.” 

”Jag skulle vilja vända på det. Hur kan läkarna förhindra detta, främst genom att lyssna på 

patienten och göra ordentliga undersökningar innan slentrianmässiga slutsatser dras. Alltså, 

hur patienten skall förhindra att vårdmisstag begås ser jag som svårt. Det gäller förstås att 

som patient ha kunskap, vara ärlig och inte undanhålla information som kan tänkas vara av 

vikt för bättre vård.” 
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Respondenterna inser många gånger sitt eget värde i att vara påläst och välinformerad som 

patient, genom att de själva därigenom lättare kan upptäcka ifall vårdmisstag begås. Men en 

del av patienterna ser det hela utifrån vårdpersonalens ansvar, vilket det givetvis är, och 

menar på att ifall vårdpersonalen blir bättre på att lyssna på patienten skulle det få 

gynnsamma resultat. 

Viktiga faktorer för att patienten själv skall kunna medverka till en bättre vård 

Frågeställningen som berör vilka faktorer respondenten anser är viktiga för att patienten själv 

skall kunna medverka till en bättre vård har främst mynnat ut i kategorier som rör 

”delaktighet”, ”påläst och aktiv patient”, ” hålla patienten informerad”, ”lyhörd personal”. 

Flera av respondenterna påpekar att det är viktigt att vården är lyhörd och faktiskt lyssnar till 

patienten. En respondent uttrycker sig på följande vis: 

”Personalen måste lyssna och respektera vad vi säger, våra kroppar är vår rättighet, inte 

deras. De måste även vara öppna och kunna vara storsinta nog att förstå att många patienter 

är mycket kunniga på sin sjukdom/skada, ta vara på det. Kanske sitter patienten på kunskap 

som inte personalen hunnit få information om.” 

En annan respondent svarar: 

”Kommunikation läkare-patient. Den fungerar ensidigt, läkaren lyssnar ej på mina 

synpunkter, det är trots allt jag som känner min kropp bäst.” 

Flera respondenter nämner vikten av att man som patient själv har kunskap om sin sjukdom/ 

skada, liksom att det är viktigt att information ges till patienten som denne förstår. En 

respondent uttrycker sig på följande sätt vid frågan om vilka faktorer som är viktiga för att 

patienten själv skall kunna medverka till en bättre vård: 

”Information och åter information. Det måste vara information som man som lekman 

förstår.”  

Likaså återges tankar om att information krävs för att patienten skall känna till vilka val som 

finns.  

”Att det skall vara okej att en patient har läst på och hittat studier och stöd för sina teorier 

när läkaren inte kan hjälpa och har slut på idéer. Att det då skall tas på allvar och att man 

ska lyssna på en sådan patients förslag på behandling och provtagning.” 
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Citatet ovan visar på att patienter gärna deltar aktivt i sin vårdplan, men att det från vårdens 

sida krävs att de lyssnar till patienterna och väger in deras åsikter och behov i 

behandlingsplanen. Ett förhållningssätt som förespråkas inom patientcentrerad vård. 

Visserligen kan det många gånger vara som så att det från patientens sida läggs fram teorier 

om den egna sjukdomen/skadan, men trots att patienten själv känner sig påläst så kanske inte 

patienten helt och hållet förstått alla bakomliggande mekanismer. Här är det då viktigt med en 

god kommunikation mellan läkare och patient, att vårdpersonalen visar att de lyssnat till 

patienten, men att de förklarar för patienten varför en sådan teori eller behandling inte är 

hållbar.  

Delat ansvar för beslutsfattande mellan patient och vårdpersonal 

Den näst sista frågan i enkäten behandlar ifall respondenten anser att ansvaret för olika beslut 

vad gäller planerade vårdinsatser kan delas mellan vårdpersonal och patient. I det fall då 

respondenten anser att ansvaret kan delas, ställdes följdfrågan hur stor roll de anser att 

patienten själv kan ha i sina planerade vårdinsatser.  

Sammanvägningen av svaren på denna fråga visar att i stort sett alla patienter önskar 

delaktighet. Vissa patienter föredrar en mer passiv roll medan andra vill vara betydligt mer 

självbestämmande. Återigen mynnar många av svaren ut i kategorier som rör ”stort inflytande 

så länge patienten är välinformerad”, en del svar hamnar under kategorin ”delaktighet, men 

doktorn bör ha yttersta ansvaret”. Nedan ges exempel på några av de citat som återgivits av 

respondenterna: 

”Patienten skall (eller anhöriga/närstående) vara ytterst delaktiga i den fortsatta vården. Här 

handlar det väl mycket om information”. 

”Ja, ofta vet patienten bäst vad som är bra för denne och hur man kan få olika saker att 

fungera i vardagen. Vårdpersonalen måste vara lyhörd.”  

”Ja, jag tror att patientens tyckande spelar stor roll hur man vill ha det och uppläggandet av 

efterföljande vård och att vårdpersonal ska vara mer mänskliga och inte bara behandla 

patienten som ett nr och ett vårdpaket utan se till människan som finns där i sin sjukdom.” 

”Delaktig och välinformerad om vad besluten leder till och vad som väntas av båda.” 

”Ja, ta beslut om behandling efter ordentlig information om läget” 



 

28 
 

”Patienten skall ha största rollen, vi skall informeras om vilka insatser som finns och vilka 

som kan tänkas vara bäst för oss.” 

”Ja, jag vill ha väldigt stor roll i vad som händer runt mig i vården då jag inte litar på alla 

som jobbar där. Men jag vill ha en diskussion runt det med ex ett team så alla kan få vara 

med och säga vad dom tycker så att jag känner mig trygg vid beslut om vårdinsatserna.” 

”Det beror helt och hållet på sjukdom/skada etc. En läkare skall ju ha kompetens men ofta är 

patienten mer insatt i sin sjukdom/skada för det ligger i dennes intresse. Läkaren bör då vara 

öppen för en dialog och släppa på prestigen.” 

”Självklart vill jag som patient ha beslutanderätt om mig själv och min vård MEN jag litar på 

det läkaren säger och det vårdpersonalen gör att jag lägger det mesta i deras händer faktiskt, 

men visst vill jag vara delaktig.” 

Många av respondenterna påpekar vikten av att de får ordentlig och adekvat information för 

att kunna vara delaktiga i sin vård och göra välgrundade val. Återigen bjuder detta in till en 

patientcentrerad vård, där patientens preferenser tas i beaktande, och där information ges till 

patienten på ett sätt så att denne förstår informationen för att därefter kunna ha större 

delaktighet i sin vårdplan samt ha möjlighet att vara med och fatta beslut som passar 

patientens specifika värderingar och behov. 

Patientens anledning till missnöje med vården, samt hur vården kan förbättras enligt 

respondenten 

I den sista frågan i enkäten ombads respondenterna beskriva vad anledningen var till at de 

upplevt missnöje med vården, samt hur de personligen ansåg att sjukvården skulle kunna 

förbättras. Majoriteten av respondenterna uppgav att de upplevt missnöje eftersom de ansåg 

att personalen varit otrevlig, att dem som patient känt sig osynlig. Att läkaren inte lyssnar och 

bryr sig om patientens problematik eller hur sjukdomen påverkar dem, är det flera som 

påpekat.  

Ett par respondenter beskriver sitt missnöje på följande vis: 

”… att någon lyssnade på mig och inte bara skrev ut piller. Att även ett bättre sammarbete 

mellan vård- fk (författarens anmärkning: försäkringskassa)- arbetsgivare hade funnits för att 

underlätta för oss.” 
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”Jag upplever att läkare endast försöker hitta medicin som passar för de labb-värden man 

hittar. Övriga symtom och behov nonchaleras helt.” 

En respondent beskriver att hon tror att vården kan förbättras och att färre patienter känner 

missnöje med vården genom att vårdpersonalen tar sig tid med patienten, ser helheten hos 

varje individ och är lyhörd för patientens egna åsikter och preferenser. Men andra ord att 

vårdpersonalen blir bättre på att använda sig av en patientcentrerad vård.  

Sammanfattning av svaren på de öppna frågorna 

Sammanfattningsvis kan sägas att svaren på enkätens öppna frågor gett en bild som 

övervägande pekar mot samma riktning, nämligen att det för patienten är ytterst viktigt att få 

information som är individuellt anpassad så att patienten känner sig välinformerad om vad en 

diagnos eller skada innebär. Detta kan innebära att information skall ges både muntligt och 

skriftligt, gärna med uppföljningssamtal. Men majoriteten av respondenterna tycks främst 

tycka att viktigast är att vårdpersonal tar sig tid att lyssna på patienten, och ser till vilka 

preferenser och behov patienten ger uttryck för. För att patienterna skall kunna medverka till 

en bättre vård är det viktigt för patienten att denne känner sig delaktig i vården, att 

vårdpersonalen ger utrymme för patientens preferenser och att patienten själv är påläst för att 

bättre kunna förstå vad som sker runtomkring en i vården. Men likaså uppger flera 

respondenter att det är viktigt för dem att vårdpersonalen visar att de lyssnar och är lyhörda, 

och att de därigenom låter patienten få fram den kunskap och erfarenhet som patienten 

faktiskt har av att leva med sin sjukdom/skada. Vad gäller hur beslut kan delas mellan 

vårdpersonal och patient, ställer flera patienter sig villiga till att vara med i beslutsfattandet, 

men inser vikten av att de behöver god information och olika alternativ för att kunna göra 

välgrundade val som bäst passar deras preferenser. Likaså ser de vikten av att tydligt veta vad 

besluten leder till och vad som kan förväntas av båda parter. En del av respondenterna önskar 

en mer passiv roll där de överlåter större delen av ansvaret till vårdpersonalen, medan en del 

andra respondenter gärna aktivt vill vara med och fatta beslut.  
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de resultat som erhållits ur enkätsvaren. Vidare görs en koppling av 

dessa resultat till aspekter som tagits upp i bakgrundskapitlet. Kapitlet redogör även för en 

diskussion kring metoden. Slutligen ges en avslutande diskussion. 

5.1 Resultatdiskussion 

Genom att presentera tabeller och figurer över svaren från de fasta svarsalternativen, samt att 

citat har återgetts på svaren av de öppna frågorna har studiens resultat gjorts mer levande och 

lättöverskådligt. 

De fasta svarsalternativen i enkäten var tänkta att täcka in flera aspekter av patientens möte 

med vården, och inte enbart själva mötet med läkaren. Med hjälp av enkäten har denna grupp 

missnöjda patienter beskrivit sina erfarenheter av vården. Resultaten från kvantitativa data 

pekar inte helt överraskande mot att majoriteten av dessa patienter inte alls instämmer med att 

de anser sig ha fått bra information gällande betydelsefulla aspekter av vården, majoriteten 

anser sig heller inte haft bra möjlighet att delta i beslut rörande sin vård. En stor andel av 

dessa patienter ansåg heller inte att deras egen uppfattning om deras besvär tagits i beatande, 

eller att de på ett professionellt sätt bemötts av vårdpersonal. De anhöriga hade i flesta fall 

blivit något bättre bemötta, men inte alltid haft möjlighet att delta i beslut som rör patientens 

vård. Störst missnöje i denna grupp visades på aspekter som rör huruvida patienterna anser att 

deras egna besvär tagits i beaktande, samt ifall de hade anser att de haft bra möjlighet att delta 

i beslut som rör planering och genomförande av sin vård. 

En stor del av resultaten från dessa frågor illustrerar vad patientcentrerad vård inte är. Många 

av de definierade karaktäristika uppfylls inte i mötet med vården för dessa patienter. I flera 

fall verkar det som om det saknas respekt för patienten som person och dennes behov. 

Vårdpersonalen verkar ha ett opersonligt beteende i mötet med patienten och visar inget större 

intresse av att dela beslutsfattande med patienten. Viktigt att komma ihåg här är dock att dessa 

resultat endast gäller denna grupp patienter, säkerligen återspeglar vården i mångt och mycket 

ett patientcentrerat förhållningssätt i dess fulla aspekter. Men trots detta visar data i denna 

studie på att anledningen till att flera av patienterna känner missnöje med vården beror på att 

sjukvården brustit i att återspegla en patientcentrerad vård, då många av de faktorer som 

patienterna pekar ut som bristfälliga är just karaktäristiska komponenter som anses som 

viktiga inom patientcentrerad vård, vilket tycks vara viktiga komponenter för att patienten 

skall känna sig tillfredställd med sitt omhändertagande. En personcentrerad vårdfilosofi har 
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utvecklats i syftet att bekräfta patienten genom att vara närvarande i mötet och genom att 

lyssna till och försöka tolka vad patienten berättar om sin situation. När patienten ges frihet 

och möjlighet att välja och bestämma över sin situation kan han/hon bättre bevara sin 

självkänsla och uppleva ett välbefinnande.  

Resultaten av de öppna frågorna har gett en djupare inblick i vad som krävs av patienten för 

en ökad delaktighet i sin vårdplan. Övervägande pekar resultaten mot att det för patienten är 

ytterst viktigt att få information som är individanpassad för att patienten skall känna sig väl 

informerad om vad en diagnos eller skada innebär, samt vilka behandlingsalternativ som är 

möjliga. Detta kan innebära att information skall ges både skriftligt och muntligt, gärna med 

uppföljningssamtal. Det innebär att informationen bör förmedlas utifrån varje patients 

förutsättningar och förmåga att ta emot och ta till sig information. Det kan betyda att 

informationen behöver skräddarsys vad gäller till exempel patientens mognad och erfarenhet, 

samt kulturell och språklig bakgrund, så att informationen blir meningsfull. Om man slarvar 

med detta är det mycket troligt att patienten missförstår det som sagts, vilket i sin tur kan leda 

till att resultatet blir ett helt annat än vad man avsåg. Om patienten är informerad och vet vad 

som ska hända ökar möjligheten att han eller hon är observant på sådant som kan påverka 

säkerheten. Att vårdpersonalen får bra information om patientens besvär, vanor och hur 

patienten ser på sin egen vård och behandling ökar möjligheterna att ge en säker vård. Likaså 

är information en förutsättning för autonomi. Patienter behöver få information om 

sjukdomstillstånd/skada och behandling för att kunna fatta egna beslut angående sin 

omvårdnad. Om patienten inte anser att denne fått tillräckligt med stöd och information blir 

det svårt för patienten att vara delaktig i sin vård. Detta sätter då det patientcentrerade 

förhållningssättet på en motpol.   

Ett par av respondenterna efterlyser även att de gärna hade haft en kontakt i vården dit de 

kunde vända sig vid funderingar. Om det behövs för att tillgodose en patients trygghet eller 

om patienten själv begär det så bör verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för att inge en 

trygghet hos patienten.  

Ett patientcentrerat förhållningssätt innebär att vårdpersonalen är inställd på att inte styra 

patienten mot ett i förväg bestämt mål, utan utgå från patientens egen situation och 

tillsammans diskutera sig fram till vad som passar just denna patient. Enligt många av de svar 

som erhållits av respondenterna anser inte patienterna att de har haft tillräckligt stor valfrihet 

vad gäller behandlingsalternativ. Detta visar på ett bristande förhållningssätt till 
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patientcentrerad vård från vårdens sida, då patienten inte involverats i vårdplanen i den mån 

detta egentligen skulle kunna ske. Många respondenter anser att de inte fått ta del av 

behandlingsalternativ, utan att en behandling erbjudits dem och att dem utan större vetskap 

har accepterat detta. 

I likhet med några av de attitydundersökningsar som presenterats av SOU (1997) visar även 

resultaten från denna studie att i de fall då patienten ansåg sig ha blivit negativt bemött 

inkluderades nonchalans, otrevligt bemötande samt att patienten inte blivit tagen på allvar 

eller lyssnad till. Många anmälningar och klagomål till Socialstyrelsen som behandlar 

påståenden om felbehandling visar sig efter utredning bottna i bristande information och 

kommunikation. Det är därför av stor vikt att vården blir bättre på att kommunicera stöd och 

information till patienten i samband med dennes vård. Tillgången till information skapar 

möjligheter till maktförskjutning från professionen till patienten, vilket leder till att patienten 

får möjlighet att ta kontroll över sin vård 

Utifrån Engström (1986) kan förstås att det redan 1966 gjordes studier om hur mycket 

patienter egentligen vill veta om sin diagnos. Det framkom då att patienter var missnöjda med 

den mängd information de fått. Detta visar också en studie gjord två decennier 

senare då patienter fortfarande är missnöjda med den information de tillhandahålls 

(Engström, 1986). Som framkommer i resultatet av denna studie är majoriteten av 

respondenterna också missnöjda med den information de fått kring den service och 

behandling som erbjudit i samband med deras vård. Majoriteten av respondenterna önskar 

information i både muntlig och skriftlig form, samt att anhöriga får chans till enskilda möten 

med vården där de kan ställa frågor och få en beskrivande bild av vårdpersonalen vad det 

innebär att leva med en viss sjukdom/skada.  

För att patienten själv skall kunna bidra till att göra vården säkrare är det mest grundläggande 

behovet en fungerande kommunikation mellan patient och vårdpersonal. I likhet med 

Hallström och Elanders studie från 2001 visar resultaten från denna studie att kommunikation 

med vårdgivaren är ett av patientens största behov i samband med vårdkontakten. Flera 

patienter påpekar vikten av att vårdpersonalen måste avsätta tid för att verkligen lyssna till 

patientens behov och preferenser. Hallström och Elander (2001) menar att en god 

kommunikation mellan patient och vårdpersonal inbjuder till ett aktivt deltagande i vården 

och beslutsfattande. Därför är det ytterst viktigt att ha en tvåsidig kommunikation där även 

patientens åsikter tas i beaktande. 
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Likt Hafsteindóttirs studie (1996) framkom det i resultatet av denna studie att anhörigstödet 

också har stor betydelse för patienterna då de utgör en stöttepelare och ofta avlastar kontakten 

med sjukvården. Ett par av respondenterna påpekade även att de gärna har med anhöriga vid 

vårdmöten för att utgöra ett par extra öron och ögon, som en patient uttryckte det. Det är 

därför viktigt att det lämnas utrymme för anhöriga i samband med patientens möte med 

vården. Anhörigas delaktighet kan alltså vara ett sätt att säkerställa att information når fram 

och uppfattas korrekt av patienten, vilket är ytterst viktigt för att patienten skall vara 

välinformerad om sitt tillstånd och därmed även kan fungera som en sista säkerhetsbarriär 

mot att vårdmisstag begås. 

Information kan alltså starta en god cirkel. Information ger kunskap, kunskap skapar en 

djupare förståelse vilket skapar en känsla av trygghet, och detta mynnar i välmående, 

samtidigt som man säkerställer att patienten utgör en säkerhetsbarriär genom att han/hon 

håller sig välinformerad, påläst och delaktig i sin vård. 

Ur resultaten har även framkommit att för att patienterna skall kunna medverka till en bättre 

vård är det viktigt för patienten att denne känner sig delaktig i vården, att vårdpersonalen ger 

utrymme för patientens preferenser och att patienten själv är påläst för att bättre kunna förstå 

vad som sker runtomkring i vården. Men likaså uppger flera respondenter att det är viktigt för 

dem att vårdpersonalen visar att de lyssnar och är lyhörda inför patientens preferenser och 

behov. ”Om jag ska kunna föra en människa till ett bestämt mål måste jag först finna henne 

där hon är, och börja just där”, så börjar en dikt av den danske filosofen Sören Kierkegaard 

och är en mening som inrymmer mycket tänkvärt. Patienten är många gånger expert på sin 

egen sjukdom/skada och därför är det viktigt att vårdpersonalen lyssnar till den kunskap och 

erfarenhet som patienten faktiskt har av att leva med sin sjukdom/skada. 

Vad gäller hur beslut kan delas mellan vårdpersonal och patient, ställer flera patienter sig 

villiga till att vara med i beslutsfattandet, men inser vikten av att de behöver god information 

och olika alternativ för att kunna göra välgrundade val som bäst passar deras preferenser. 

Likaså ser de vikten av att tydligt veta vad besluten leder till och vad som kan förväntas av 

båda parter. En del av respondenterna önskar en mer passiv roll där de överlåter större delen 

av ansvaret till vårdpersonalen, medan en del andra respondenter gärna aktivt vill vara med 

och fatta beslut.  

I stort sett alla patienter ser vårdpersonalen som experter inom sina respektive områden. När 

vårdpersonalen gjort sin utredning skall de erbjuda patienten olika behandlingsalternativ att 
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välja mellan. För den genomsnittlige patienten kan det valet vara svårt, eftersom patienten kan 

vara rädd att fatta ett beslut som kanske skulle vara felaktigt. Andra patienter upplever det 

kanske helt annorlunda. De vill vara med i besluten, men då är det viktigt att de är 

välinformerade, så att de kan göra sitt val på goda grunder. Komplexiteten och typen av 

beslutsfattande kan också ha en påverkan på hur aktiv patienten önskar vara i beslutfattandet 

gällande sin vård. Att få fram en generell åsikt över hur aktiva patienter önskar vara i sitt 

beslutsfattande är därför en något svår uppgift då det finns så många personliga faktorer som 

spelar in här. Dock tyder resultaten i denna studie alltså på att patienterna har en önskan om 

att få vara med och fatta beslut, där de själv överväger de alternativ som vårdpersonalen tar, 

och där patienten har en önskan om att deras behov och önskningar tas i beaktande. 

Viktigt att ha i åtanke är att det med tiden kan uppstå en förändring i den roll som patienten 

önskar ta på sig vad gäller ansvaret för olika beslut. En del patienter kanske med tiden önskar 

vara mer delaktiga i beslutsfattandet, möjligen på grund av att patienten har mer kunskap om 

sitt sjukdomstillstånd och då är det viktigt att vårdpersonalen fortfarande bjuder in till 

självbestämmande från patientens sida. 

Det är ytters viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen är lyhörd när det gäller vilken 

information och vilket inflytande patienten önskar. Patienten måste alltid ha möjlighet att 

överlämna beslutsfattandet till den som är medicinskt ansvarig. Patienter som gör detta val 

måste mötas med lika stor respekt som patienter som vill medverka aktivt i det kliniska 

beslutsfattandet. Delaktighet och medverkan i den medicinska beslutsprocessen får inte heller 

utformas på ett sådant sätt att patienter riskerar att hamna i en konfliktfylld situation med 

bristande kompetens och stort beslutsansvar. Det är inte tillräckligt att patienten informeras 

om de olika behandlingsalternativ som finns för en viss sjukdom eller skada. 

Vårdpersonalen måste också hjälpa patienten att värdera de olika alternativen, ge aktiv 

vägledning och försäkra sig om att patienten har ett tillräckligt underlag för att kunna utöva 

sitt självbestämmande. Den medicinskt ansvarige måste också se till att patienten har klart för 

sig allvaret i sjukdomen eller skadan innan man avstår från att sätta in viss behandling på 

patientens initiativ.  

För att vara med i besluten kring sin vård är det alltså viktigt att patienten är välinformerad, så 

att han/hon kan göra sitt val på goda grunder. Återigen faller cirkeln tillbaka på vikten av ge 

individuellt anpassad information på ett hänsynsfullt sätt för att garantera självbestämmandet.  
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Det största behovet som respondenterna gav uttryck för var att vårdpersonalen skulle avsätta 

tid för patienten och verkligen lyssna till deras behov och preferenser. Något majoriteten av 

dem inte ansåg att sjukvården uppfyllt. Sjukvårdspersonalen måste försöka förstå vad 

sjukdomen/skadan har för påverkan på den enskilde, sett inte enbart från ett biologiskt 

perspektiv, utan även ur en social och psykologisk kontext. Detta förutsätter att 

vårdpersonalen är lyhörd och lyssnar till patienten, med det slutgiltiga målet att dela ansvaret 

kring olika beslut med patienten. Vårdpersonalen måste lära sig att inte enbart ställa sig 

frågan ”vad är det för fel”, utan även ”vad har betydelse” för patientens välbefinnande. Med 

andra ord bör vårdpersonalen se till patientens intressen, bekymmer och farhågor om de 

specifika villkoren, symtomen eller behandlingsalternativen. Ett sådant synsätt flyttar oss från 

ett strikt biomedicinskt synsätt till en bredare bild som även innefattar ett bio-psyko- social 

perspektiv, där makt kring patientens vård delas mellan vårdpersonal och patient, det vill säga 

att utrymme ges för en utgångspunkt i en patientcentrerad vård. 

5.2 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen som följer diskuteras och reflekteras det kring de metodologiska val och 

avgränsningar som gjorts. Dessutom reflekteras det kring valditet och reliabilitet, samt ifall 

datainsamlingsmetoden tjänat studiens syfte.  

För att besvara studiens syfte genomfördes en webbaserad enkätundersökning med både 

kvantitativ och kvalitativ ansats.  En empirisk studie baserad på exempelvis intervjuer kunde 

även ha utförts och svarat mot studiens syfte. Dock bedömdes det svårare att utföra intervjuer, 

främst av den anledning att det kunde uppstå svårigheter med att komma i kontakt med 

missnöjda patienter som var villiga att ställa upp på intervju, samt att urvalet för en empirisk 

studie i sådana fall hade blivit begränsad då det förmodligen hade blivit mer problematiskt att 

få ett adekvat antal respondenter att ställa upp i undersökningen. Att grunda denna studie på 

en enkätundersökning ger därmed ökad evidens då fler patienters upplevelser åskådliggörs. 

Hansagi och Allebeck (1994) menar att en fördel med enkäter är att forskaren kan undersöka 

många respondenter, samt att det inte finns någon intervjuare som kan påverka 

respondenternas svar. Fördelen med att använda sig av enkät i denna studie är att urvalet 

utgörs av en grupp missnöjda patienter vilket för en del personer kan uppfattas som ett 

känsligt ämne där respondenten hellre i avskildhet föredrar att återge sina synpunkter på 

vården, samt att ett större antal respondenter kan tänkas nås.  
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Vid undersökningen användes en webbenkät då det ansågs vara lättare att nå många 

respondenter, samt få till en större geografisk spridning. Kvantitativ data samlades in för att 

ge en bild av vilken omfattning en viss företeelse har inom den specifika urvalsgruppen. 

Målet med den kvantitativa delen som utgjordes av fasta svarsalternativ var inte att söka 

samband, därför har heller ingen vidare statistisk analys gjorts på dessa data mer än att 

frekvenstabeller presenterats.  

De frågor som i enkäten utgjorde de fasta svarsalternativen var hämtade ur KUPP- formuläret 

(Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) (Wilde Larsson et al, 1998). Valet av frågor som plockats 

ur formuläret styrdes av att de var anknutna till studiens syfte. Genom att på de fasta 

svarsalternativen använda sig av ett testat och validerat mätinstrument ökar därmed 

validiteten på dessa frågor. 

I analysen av svaren på de öppna frågorna stod författaren inför valet att på bästa sätt gestalta 

den information som framkommit ur de fritt formulerade svaren. Valet gjordes att låta svaren 

stå för sina kvalitativa värden, tillhörandes kategorier, och redovisa dem som illustrerande 

exempel. För att öka studiens reliabilitet hade det varit önskvärt att fler än en person 

analyserade data av studiens öppna frågor. Vid analys är det viktigt att nyanserna i 

respondenternas återgivna svar inte går förlorade. För att i så stor utsträckning som möjligt 

undvika detta jämfördes resultatet återkommande med respondenternas egna svar för att 

därmed öka reliabiliteten. Ingen litteratur lästes heller inom de områden som undersökts 

förrän kärnkateorierna i datamaterialet var identifierat, detta för att minska risken att 

tolkningen av data kontamineras. 

Det väsentliga för studiernas syfte var att innehållet i de återgivna svaren genererade 

tillräcklig data. Få respondenter kan resultera i otillräcklig variation av erfarenheter. Även 

ifall enkätundersökningen hade ett stort bortfall, med endast 28 mottagna svar, ansågs de svar 

som erhållit som tillräckliga då studiens främsta syfte inte var att kvantifiera data utan att få 

djupare förståelse av vissa fenomen. Innan studiens genomförande räknades det med ett stort 

bortfall, vilket ledde till att författaren valde att skicka en förfrågan om delaktighet i studien 

till samtliga 107 personer i urvalsgruppen som samlats i en ”dålig vård”- grupp på Facebook. 

Att bortfallet varit så stort kan dels bero på att undersökningen varit webbaserad (Taylor, 

2000). Då forskningsledaren inte är i fysisk kontakt med dem som svarar, blir distansen stor 

mellan den svarande och forskningsledaren. Det stora bortfallet kan även tänkas bero på att 

samtliga som förfrågan om delaktighet i studien skickades till inte är aktiva på Facebook. 
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Likaså kan en anledning till ett så högt bortfall bero på att personer i urvalsgruppen varit 

bortresta under en längre period eller befunnit sig på någon institution. Respondenterna hade 

ungefär en och en halv månad på sig att besvara enkäten innan resultaten sammanställdes. En 

annan anledning till det höga bortfallet kan vara att enkäten till hälften bestod av öppna 

frågor. Detta kan kräva mycket av den som svarar, dels genom att respondenten måste avgöra 

vad som är väsentligt och därtill formulera sig i skrift.  

Ett visst internt bortfall fanns på enstaka öppna frågor. De frågor som det var ett mer frekvent 

bortfall på var fråga 10, 12, 14 och 15. Dock var det som mest mellan två till fyra 

respondenter som inte svarade på någon eller några av dessa frågor. Troligtvis beror bortfallet 

här på att frågeformuleringen är något olycklig, eller att respondenten inte riktigt orkade svara 

fullt ut, eller att de helt enkelt inte kunde ge något svar. Dock utfördes en pilotstudie på 

bekanta för att det inte skulle förekomma några oklarheter i frågeformuleringarna. 

Undersökningsgruppen resulterade i 28 respondenter vilket är för litet stickprov för att kunna 

generalisera resultatet på en större grupp patienter. Resultatet i denna studie är endast relevant 

för dem som medverkade i denna studie, men resultaten här kan ge inblick i dessa patienters 

syn på sjukvården och ifall deras synsätt återspeglar ett patientcentrerat förhållningssätt. Då 

urvalet varit relativt begränsat bör man alltså vara försiktig med att generalisera resultaten 

från denna studie till alla patientgrupper. En fördel med denna studie är dock att urvalet har 

utgjorts av en grupp missnöjda patienter som samlats i en grupp på det sociala mediet 

Facebook. På så sätt har patienterna med stor sannolikhet en större geografisk spridning än 

ifall enbart patienter från ett begränsat område hade tagit del i denna studie. Resultaten från 

denna studie kan på så sätt tänkas kunna ha en mindre antydan på att patienternas åsikter skall 

komma att avspegla en begränsad organisationsnivå i länet. Ett större randomiserat urval hade 

varit att föredra, där inte enbart missnöjda patienter deltagit i studien, samt där samtliga ställt 

upp på intervju, men denna metodform ansågs som tidigare diskuterats inte genomförbar.  

Samtidigt som ett större randomiserat urval hade varit att föredra med inte enbart missnöjda 

patienter, så blir styrkan i denna studie just att man kunnat fokusera på en missnöjd grupp 

patienter, vilket är ett unikt tillfälle. Det negativa är dock att man endast kommer åt de 

patienter som är aktivt missnöjda. 

Av de 28 respondenterna var det endast en man som medverkade i studien. Det hade varit 

önskvärt med en mer jämn könsfördelning. Det kan finnas en risk att det har påverkat 

resultatet eftersom män och kvinnor dels kan uppleva och behandlas olika och dels uttrycker 
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sina upplevelser olika. Tidigare studier visar att män är mindre benägna att besvara enkäter 

(Cartwright 1988, Herzog & Rodgers 1988, Macera et al 1990, citerad i Hansagi & Allebeck, 

1994), ett resultat som även styrks av denna studie.  Kvinnor tenderar efter denna studies 

resultat att vara mer benägna att få uttrycka sitt tycke, men viktigt att komma ihåg här är att 

majoriteten av urvalsgruppen (78 %) bestod av kvinnor. Dock verkar det fortfarande som om, 

ifall man ser till proportionsförhållandena mellan könen, att det i denna studie är färre män 

som besvarat enkäten.  

Vilken typ av hälsobesvär respondenterna i urvalsgruppen har är inget som efterfrågats i 

enkäten. Såhär i efterhand kan det tänkas att en klargörande fråga gällande detta hade varit 

bra, då detta skulle kunna ha en påverkan på hur patienten ställer sig till sjukvården, samt att 

en mer komplex sjukdomsbild kan ha en påverkan på patientmedverkan. Därför kan resultaten 

ha en begränsning till övriga patientgrupper och generaliseringar bör därför göras med 

försiktighet. Dock verkar det som om majoriteten av respondenterna är kroniskt sjuka, att 

döma från de svar som återgivits i anknytning till den öppna frågan som relaterar vill varför 

patienten känner sig missnöjd med vården. 

I analys- och resultatarbetet konstateras det att frågorna i enkäten ställts på ett sådant sett att  

svar erhållits för att uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställningar, samt där 

kvantitativ data kompletterat med att ge en bild av en tydligare förståelse till hur 

urvalsgruppen ser på viktiga aspekter av sjukvården. 

5.3 Avslutande diskussion  

Anledning till varför patientcentrerad vård är av vikt kan argumenteras för att i den mån 

patienterna aktivt deltar i sin vård kan patienten utgöra ett stöd för vårdpersonalen i deras 

arbete med säkerheten. Patienter kan i många fall utgöra en sista säkerhetsbarriär. Ur de 

resultat som framkom i denna studie visades att ett flertal patienter varit med om en situation i 

vården då de fått ingripa för att förhindra att vårdmisstag begås, en sådan situation kunde röra 

sig om att patienten förhindrat vårdpersonalen från att ge fel styrka på medicineringen, eller 

att ha fått fel sorts medicin. Genom att patienten själv vet vad för sorts läkemedel denne skall 

få, kan patienten utgöra en sista säkerhetsbarriär i ledet med att förhindra vårdmisstag, och 

därmed öka patientsäkerheten. 

Patienten ska involveras och göras delaktig i sin vård genom att kunskap förmedlas till 

patienten. Patienten skall vara en del i planeringen av vården och veta vad det är som händer, 
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patienten ska få lära sig vad den har för olika alternativ vad gäller behandling och vilka krav 

den faktiskt kan ställa på vården. Detta för att ju mer engagerad och kunnig patienten är desto 

svårare är det för övrig vårdpersonal att begå misstag. Om patienten själv har koll på vad som 

bör hända så kan denne lättare säga ifrån om något verkar bli fel, men likaså är patientens 

delaktighet viktig eftersom patienter som är mer engagerade i sin egen vård lättare tar till sig 

information. Att patienten blir mer delaktig i patientsäkerhetsarbetet är ett mycket viktigt led i 

utvecklingen. En aktiv, deltagande och kunnig patient kan genom att berätta om sig själv och 

sin sjukdom ge vårdpersonalen viktig information som kan bidra till att risker kan undvikas. 

Samtidigt kan personalen genom att kommunicera med patienten och informera om vård och 

behandling stödja patienten att se möjliga risker och förhindra att skador inträffar. 

I situationer där samverkan och samarbete mellan olika vårdinstitutioner sker möts olika 

perspektiv, vilket ställer krav på att vårdpersonalen och andra verksamma aktörer är medvetna 

om den egna institutionens normsystem och öppna för att andra perspektiv kan berika. Här 

kan en koppling göras till patientcentrerad vård där patientens samtliga behov sätts i fokus, 

det vill säga att vårdpersonalen inte enbart ser till sjukdomen/skadan, utan även är lyhörd för 

vilken påverkan denna har på det vardagliga livet och vilka behov och preferenser patienten 

har. Tanken här är att om den kunskap som finns om behandling och vård används på ett 

strukturerat och systematiskt sätt med ett personcentrerat perspektiv blir den kommunicerade 

vården inom och mellan vårdgivare (akutsjukvård, öppenvård och primärvård) effektivare och 

patienter upplever en högre grad av välbefinnande. Detta tankesätt bottnar egentligen i en 

organisatorisk fråga. All sjukvård bör organiseras efter patienters behov. En idé här är att 

personal från olika kliniker samverkar på ett annat sätt, till exempel att man formar team kring 

patienten, snarare än att patienten skickas runt mellan olika vårdaktörer. I de fall då patienten 

faktiskt skickas mellan flera vårdinstanser krävs det dock ett gott samarbete mellan olika 

vårdaktörer. Ett tankesätt som är relevant för kognitionsvetenskap då det kan länkas till 

beteenden i komplexa system, där det krävs ett gott samarbete över de typiska vårdgränserna 

för att patienten skall ha en positiv inställning till omhändertagandet och känna att dennes 

samtliga behov sätts i fokus. Detta innebär då att vårdpersonalen inte enbart fokuserar på 

sjukdomstillståndet utan att även andra bio- psyko- sociala aspekter tas i beaktande som har 

en påverkan på patientens välbefinnande. Sjukvårdens processer och flöden kan för en del 

patienter innebära vårdåtgärder från flera olika instanser. Här blir det därför extra påtagligt 

med ett fungerande samarbete mellan olika vårdaktörer. Här är det viktigt att regler och 

riktlinjer från politiska håll medverkar till ett patientcentrat förhållningssätt inom vården. 
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Detta arbete anses därför vara relevant för kognitionsvetenskap då det som ett led i ett 

kvalitetsarbete för att förbättra patientens delaktighet inom vården lyfter fram kunskap om 

vad patienter själva anser vara betydelsefullt för en bättre vård, faktorer som är viktiga att ta 

hänsyn till vid organisatorisk utveckling. 

En ökad patientmedverkan för att öka patientsäkerheten ställer dock krav på förändrade 

attityder hos såväl vårdpersonal som patient och anhöriga. Det är en långsiktig process mot 

öppenhet och mognad i organisationen. Det kan vara en svårighet att ställa om vårdkulturen 

till att i första hand utgå från personen med en sjukdom, och inte sjukdomen hos en person. 

De stora utmaningarna blir att bryta ner sjukvårdens traditionella och rigida struktur. 

  



 

41 
 

6. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och dess frågeställningar besvaras. Kapitlet 

avslutas med ett kort stycke om förslag till vidare forskning. 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur missnöjda patienter ser på sjukvård och ifall 

deras syn på sjukvården återspeglar patientcentrerad vård. Likaså ämnades det undersökas 

ifall en ökad patientmedverkan kan vara ett sätt att uppnå ökad patientsäkerhet.  

Studiens tre frågeställningar rymde frågor kring hur patienten kan medverka till en bättre 

vård, hur ansvaret för olika beslut kan delas mellan vårdpersonal och patient, samt vilken typ 

av stöd och information det krävs från vården för att patienten skall känna sig välinformerad 

om vad en diagnos innebär och vilka vårdinsatser som är möjliga. 

Efter sammanställningen av studiens resultat framkommer att för att patienterna skall kunna 

medverka till en bättre vård är det viktigt för patienten att denne känner sig delaktig i vården, 

att vårdpersonalen ger utrymme för patientens preferenser och att patienten själv är påläst för 

att bättre kunna förstå vad som sker runtomkring i vården. Men likaså uppger flera 

respondenter att det är viktigt för dem att vårdpersonalen visar att de lyssnar och är lyhörda 

inför patientens behov och självbestämmande. Vad gäller hur beslut kan delas mellan 

vårdpersonal och patient, ställer flera patienter sig villiga till att vara med i beslutsfattandet, 

men inser vikten av att de behöver god information och olika alternativ för att kunna göra 

välgrundade val som bäst passar deras preferenser. Likaså ser de vikten av att tydligt veta vad 

besluten leder till och vad som kan förväntas av båda parter. En del av respondenterna önskar 

en mer passiv roll där de överlåter större delen av ansvaret till vårdpersonalen, medan en del 

andra respondenter gärna aktivt vill vara med och fatta beslut. Här är det viktigt med en 

fungerande kommunikation och att patienten ges information som denne förstår för att ge 

utrymme för självbestämmande som baseras på välgrundade val. Ur resultaten har även 

framkommit att det är ytterst viktigt för patienten att få information som är individanpassad 

för att patienten skall känna sig väl informerad om vad en diagnos eller skada innebär, samt 

vilka behandlingsalternativ som är möjliga. Detta kan innebära att information skall ges både 

skriftligt och muntligt, gärna med uppföljningssamtal.  

Majoriteten av respondenterna i denna studie visade störst missnöje i de områden som rörde 

att patienten inte ansåg sig ha bra möjlighet att delta i beslut rörande sin vård, liksom att deras 

egen uppfattning om deras besvär inte alls tagits i beaktande. Detta visar i mångt och mycket 
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för dessa patienter på ett förhållningssätt inom sjukvården som inte återspeglar 

patientcentrerad vård. Att uppmuntra patienten till delaktighet torde kunna leda till trygghet 

och uppfattas av patienten som ett bra bemötande. 

För att patienten själv skall kunna bidra till att göra vården säkrare är det mest grundläggande 

behovet en fungerande kommunikation mellan patient och vårdpersonal. Att patienten blir 

mer delaktig i sin vård ger goda förutsättningar för en ökad patientsäkerhet. En aktiv, 

deltagande och kunnig patient kan genom att berätta om sig själv och sin sjukdom ge 

vårdpersonalen viktig information som kan bidra till att risker kan undvikas. Samtidigt kan 

personalen genom att kommunicera med patienten och informera om vård och behandling 

stödja patienten att se möjliga risker och förhindra att skador inträffar. Att ge information 

betyder inte att motparten nödvändigtvis förstått innebörden av den information den fått. Här 

är det därför ytterst viktigt att vårdpersonalen erbjuder patienten individanpassad information.  

Resultatet av denna studie kan ses som ett led i ett kvalitetsarbete med målet att förbättra 

patientens delaktighet i vården, genom att ta tillvara på sådan kunskap som patienten själv 

anser vara av vikt och där de anser att rum för förbättringar finns. Här finns därmed utrymme 

för ytterligare forskning inom området, eftersom en ökad insikt i hur patienten kan göras mer 

delaktig i sin vårdplan är viktigt för att en tillfredställande vård skall kunna tillhandahållas, 

där patienten känner tillit och trygghet.  
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Bilaga 1- Informationsbrev 

 

Undersökning: Patientens perspektiv på vården 

Linköpings universitet 

Patienters erfarenhet av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens 

utvecklings- och förbättringsarbete. Bifogad enkät har därför skickats till Dig i hopp om att 

Du vill delta i en undersökning som behandlar patienters syn på vården. Enkäten består av 18 

frågor och är en del av en studie som syftar till att undersöka hur patienter upplever 

bemötandet i vården och vilken roll de själva anser sig ha i samband med sina planerade 

vårdinsatser.  

Syftet med denna enkät är att ge patienter möjlighet att säga vad de tycker om vården. 

Undersökningen kommer att presenteras i en uppsats som är ett examensarbete för 

kandidatexamen vid Linköpings universitet och kan komma att utgöra grund för fortsatt 

forskning. 

Enkäten besvaras anonymt och uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Din 

medverkan är mycket värdefull, men jag vill understryka att den är frivillig. Du har 

närsomhelst rätt att avbryta Din medverkan om så önskas. Genom att besvara enkäten ger Du 

ditt samtycke till att Dina resultat används i forskningssyfte, dock utan att de kan kopplas till 

Dig personligen. 

Vid frågor om enkäten eller för att ta del av sammanställd rapport efter avslutad studie är Du 

välkommen att höra av Dig. 

 

Genom att klicka på länken nedan når du enkäten: 

http://fluidsurveys.se/surveys/liu/patienters-syn-pa-varden/ 

Tack för Din medverkan! 

Karolina Franc 

karfr294@student.liu.se 

Kognitionsvetenskapliga programmet 

Linköpings universitet 

http://fluidsurveys.se/surveys/liu/patienters-syn-pa-varden/
mailto:karfr294@student.liu.se
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Bilaga 2- Påminnelsemail 
 

Hej, 

För ett tag sedan skickades ett meddelande till dig och samtliga övriga medlemmar i den 

”Dåliga vård”- gruppen här på Facebook där Du ombads ta del i en studie som bland annat 

behandlar patienters syn på vården.  

För att studien skall vara så tillförlitlig som möjligt är det av stor vikt att ett flertal personer 

lämnar sina synpunkter på de frågeställningar som ställs i enkäten. Därför skulle jag återigen 

vilja fråga dig ifall Du skulle vilja delta i denna undersökning. 

Enkäten består av 18 frågor och tar dryga tio minuter att fylla i. Enkäten besvaras anonymt 

och uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Har du redan fyllt i enkäten, vänligen 

bortse från detta meddelande.  

Din medverkan är frivillig, men dock mycket värdefull och jag vore ytterst tacksam ifall Du 

skulle vilja ta dig tid att fylla i enkäten. 

 

Genom att klicka på länken nedan når du enkäten: 

http://fluidsurveys.se/surveys/liu/patienters-syn-pa-varden/ 

 

Tack för din medverkan! 

Karolina Franc 

karfr294@student.liu.se 

Kognitionsvetenskapliga programmet 

Linköpings universitet 

 

 

 

 

 

http://fluidsurveys.se/surveys/liu/patienters-syn-pa-varden/
mailto:karfr294@student.liu.se
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Bilaga 3- Webbenkät 
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